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  شكر وتقدير

سيد  علىالحمد هللا من قبل ومن بعد، الحمد هللا حمد الشاكرين والصالة والسالم 

  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اهتضاءأبريقها عنا لحظة واحدة نترقب ، ال يخفى تلوح في سمائنا دومًا نجوم براقة

بقلوب ولهة، ونسعد في لمعانها كل ساعة فاستحقت بكل فخر أن يرفع اسمها في 

 يفيالشر  يهدعباس عبد مذكر منهم االستاذ الدكتور الفاضل الالعلياء واخص ب

، في اشرافه على هذه الرسالة، الذي كان له الدور ةعلى ما بذله من جهود جم

رشاد المستمر، والتوجيه المتكرر والتوعية إتمامها واتقانها بفضل اإلاالعظم في 

الحقيقية، من اجل انجاز هذا العمل، والذي ترك في وجداني صورة ناصعة عن 

المع، ال هللباحث عن العلم، بأخالق الكرام وبفكر المعلم الحقيقي الذي يقف سندًا 

وبشخصية االب الحاني، فلك الشكر الجزيل والوفاء والتقدير، والشكر الوفير لكل 

  سهم في انجاز هذا العمل واهللا ولي التوفيق.امن 

  

  الباحثة
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  حفالإلى من أمسك بيدي ألتحسس درب النجاح ، واضاء طريق العلم بالعون والصبر وال

  فائق إلى زوجي العزيز

  إلى ذلك الذي هو قطعة مني تسير على االرض، فلذة كبدي وانفاس روحي

  ابني الغالي صخر

  الى الواقفين حتى اجلس والحاملين شموع الخير بأيديهم لينيروا طريق حياتي

  امي ابي اخوتي

  أيمن، اسامة، خالد، محمد

  إلى شقيقة الروح وبلسم الجروح وزهرة منها العطر يفوح 

  إلى اختي الحبيبة كفاح

  اهدي هذا الجهد المتواضع
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درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

بدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة عمان وعالقتها 

  نظرهم

  إعداد 

  أماني عبداهللا عقله الهاشم

  إشراف

 الشريفي ياألستاذ الدكتور عباس عبد مهد

  
ة في مديري المدارس الثانوية الحكومي لدىهدفت هذه الدراسة تعرف درجة توافر اليقظة الذهنية 

  محافظة عمان، وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم.

) معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية 313وقد تكونت عينة الدراسة من ( 

ديري س درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مالنسبية، ولجمع البيانات استخدمت اداتان: األولى لقيا

لوك سالمعلمين لالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، والثانية لقياس درجة ممارسة 

  المواطنة التنظيمية وكانت النتائج كما يأتي:

إن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  -

) 3.02من وجهة نظر المعلمين إذ بلغ المتوسط الحسابي ( عمان كانت متوسطة

كما أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين  ).0.26بانحراف معياري(

 ).0.32) بانحراف معياري (3.28(الحسابي متوسط المتوسطة إذ بلغ 

 



 س
  

اليقظة ) في درجة توافر α ≤ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

لمحافظة عمان تعزى لمتغير الجنس  الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية

لممارسة  )α ≤ 0.05( وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

 سلوك المواطنة التنظيمية عند المعلمين تعزى لمتغير الجنس.

ئة علمي ولصالح فمؤهل الهناك فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير ال تفي حين كان

بالنسبة  سنوات فأكثر10ولمتغير الخبرة ولصالح أصحاب الخبرة من الدراسات العليا 

  لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة عمان.

وكذلك كانت هناك فروق دالة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة 

سنوات فاكثر بالنسبة  10الدراسات العليا ولمتغير الخبرة ولصالح اصحاب الخبرة 

  لدرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في عمان لسلوك المواطنة التنظيمية. 

) بين α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى ( توجد عالقة إرتباطية ايجابية ذات -

سلوك المواطنة  لدرجةوالدرجة الكلية لدرجة توافر اليقظة الذهنية الدرجة الكلية 

 ).0.78التنظيمية، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract  
  

This study aimed at finding out the availability degree of mindfulness of public 

secondary school principals in Amman Governorate, and its relation to the 

degree of practicing the organizational citizenship behavior of teachers, from 

their point of view. The sample of the study consisted of (313) male and female 

teachers. They were drawn from the population of the study by using 

proportional stratified random sample method. Two questionnaires were used 

to collect data. The first was to measure the availability degree of mindfulness 

of public secondary school principal in Amman Governorate. The second was 

to measure the degree of practicing the organizational citizenship behavior. The 

findings of the study were as the following: 

- The availability degree of mindfulness of public secondary school principals 

in Amman Governorate was medium from teachers point of view. The mean 

was (3.02) with a standard deviation of (0.26). 

- The degree of practicing the organizational citizenship behavior of teachers 

was medium, from their point of view, The mean was (3.28) with a standard of 

(0.32). 



 ف
  

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the availability degree 

of mindfulness of public secondary school principals in Amman Governorate 

attributed to sex variable While, there were significant differences at (α ≤ 0.05) 

attributed to the academic qualification variable in favor of higher studies 

category, and  to the experience variable in favor of 10 years and more . 

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of practicing 

the organizational citizenship behavior of teachers attributed to sex variable. 

While there were significant differences at  (α ≤ 0.05) attributed to the academic 

variable in favor of higher studies category, and to the experience variable in 

favor of 10 years and more. 

- There was a positive significant correlational relationship at  (α ≤ 0.05) 

between the availability degree of mindfulness of public secondary school 

principals in Amman Governorate and the degree of practicing the 

organizational citizenship behavior of teachers. The Pearson correlation 

coefficient was (0.78). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keywords : Mindfulness, Organizational citizen behavior, Public secondary 
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  الفصل األول

  وأهميتها لدراسةخلفية ا

  مقدمة

سهمت أتغيرات محلية وٕاقليمية وعالمية، و واسعة ال تكنولوجيةالو  معرفيةال ةثور ال أحدثت

مؤسسات الالثورة بت هذه كما دفع، التي يمتاز بها الميدان التربويسمات الو  في تحديد المالمح

  .اة اليوميةلمواجهة التحديات المختلفة في الحيالتربوية لتبني أساليب وتقنيات تعليمية حديثة 

ائمة دو مفتوحة  اً نظم تعدأن المؤســــــســــــات  المعاصــــــرةالتربوية اإلدارة بينت مداخل وقد 

صـــــعب ن الانه مو  هاال تعمل بمعزل عنو  ةبيئمن ال جزءاً تعد  وهي المحيطة، تهاالتفاعل مع بيئ

عملياتها ل هائخالل أداه المؤســــســــات التعليمية ي تواجتال ةالحقيقي اتوٕان التحدي ،امهبين فصــــلال

 ,Burnes( ئيةالبيوالوفاء بالتزاماتها المختلفة، هو التغيرات الجذرية والمتســــــــارعة في الجوانب 

2010 (.  

 تمامهة ادياز  الدماغوالدراسات المتعلقة ب بحاثاأل مجال في الكبير التقدم كما أفرز

 التي تاقدر مال أو الكفاءات من تضمن العديدت اهان اعتبارب يقظة الذهنية،بال ماءلالعالباحثين و 

مهمة صياغة  مهعاتق وا علىخذالذين أ ماءلالعالباحثين و  من العديد ظهرو ها ملتع نامكباإل

 ثةاالور  تؤديه الذي الدورب اعترفوا ذاته الوقت وفي يقظة الذهنية وبلورتها،لل متعددةال يمهمفاال

  ). Alter, 2012( الفردلدى  الوعيحالة االنتباه و  تطويرفي 

على  وبالمقدرة بالمرونةوتتسم  ،الفرص ةدازية و الرؤي عيتوسعلى  نيةهالذ اليقظةعمل تو 

 وماتلالمع على إظهار مكاناتاإل من هفي ما إلى هوتنب ،البيئة في جديدما هو  لكالتعامل مع 
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ة المغاير و  ةالجديد رؤيةال باب وتغلق والجمود الروتينتفرض التي  الضيقة، الرؤية اهتفرض التي

 اليقظةف اآللي، وكلوالس بالثبات تسمذي يال الجامد في التصرفات الذي يذهب إليها الفكر

 حيوية اً حاجب مفرغة قةلح في دوري يذال وكلالسالنوع من  مثل هذا ىلع يقضت نيةهالذ

 راوالتكر  الرتابة إلى تميلالتي  نيةهالذ العادات وممارسة ،التي تحصل في العالم تحوالتال

)Masten & Reed, 2002.(  

 للتقو  الذات مالحظةو  الوعي تعزيزب وتسهم ،دةااإلر  زيادة ىلع نيةهالذ اليقظة تعملو 

 نيةهالذ باليقظة المعزز المعرفي العالج استخدم وقد توالمعتقدا باألفكار ةالحرفي اتماااللتز من 

، كثير من األفرادبها  باصيالنفسية التي  باتاضطر مثل اال حاالتال من العديد عالج في

 ,Perkins & Richhart) وغيرها  العمل وضغوط والتدخين ةالمزمن مالواآل ،االكتئابو 

2000).  

 اليقظةحالة  ماه معرفيةو  وجدانية عوامل وجود وماتلمعلل الوعياالنتباه و  ويتطلب

 تطويريتم في ضوئها الحالة التي  يالذهنية هأو  يةلالعق فاليقظة ،اليقظة انعدامحالة  وأ يةلالعق

أن  إذ ،جديدة تصنيفية فئاتل هر ابتكوا الفردإبداع  عند ةمرونالب زيمتتة التي نيهالذ حالةلل الفرد

 يءش كل ىلع النفتاحا فرص دازيمما يعني الفرد،  رؤى عيتوستساعد على  الذهنية اليقظة

 ).Langer, 1989( الوعيمن االنتباه و  أكثردرجة  ىلع يكونالفرد بهذه الحالة و ومبدع،  جديد

أنماط سلوكية تساعد على نمو من التكيف مع المواقف ويتصرف وفق الفرد بحيث تمكن 

المؤسسة التي يعمل فيها، ومن بين هذه االنماط التي شجعت المؤسسات التربوية على تبنيها 

ض تمثل في قيام العاملين بأداء بعيبهدف خدمتها وتطويرها سلوك المواطنة التنظيمية الذي 

  المهمات والممارسات داخل مؤسساتهم بطريقة تطوعية.
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كثيف جهود تالباحثين والمفكرين ل دفعاإلستمرار البقاء والنمو و ات في ؤسسرغبة المإن 

إلرتقاء ات على اؤسسالمعلى أسس علمية رشيدة تساعد  تنظيميةالمواطنة ال سلوكفي  البحث

معرفة ل يةالمواطنة التنظيم سلوكب كبيراً  اهتماماً نتيجة لذلك الدول  تشهدوقد  بمستوى أدائها،

إستفادة كانية ات وٕامؤسسالمبأداء ووثيق  بشكل مباشر الرتباطه اً وذلك نظر  فيه،العوامل المؤثرة 

  .ؤسسةالممصلحة  بما يخدمسلوك هذه التوجيه من  هاإدارات

 نظيميبيئة األداء الت يعلى إحداث ثورة تطويرية ف الحديثة ساعدت التوجهات اإلداريةلقد 

عن تياره و باخيؤديه الفرد الذي  التنظيميةسلوك المواطنة  االتجاهاته ذه برزأمن ، و ؤسساتلمل

طوير تأسهمت في من مصطلحات حديثة  ذلك عقبأوما  ،ووفقا لما يراه مناسبا ،رغبةطواعية و 

يه الذي كثرت فتحديات العصر  ةلمجابهبرمتها ودفعها ة ياإلدار العملية  ةخدمو  يالسياق اإلدار 

يز مات والتي أصبحت تنشط في بيئة تتؤسسقدت فيه عملية إدارة أعمال المالمتغيرات وتع

  ).2013(النجار والحيالي،  بالمخاطرة وحالة عدم التأكد

ة المتجددة في المؤســـــســـــات التي ما عد ســـــلوك المواطنة التنظيمية من القضـــــايا القديميُ و 

األداء  تطوير والتحســــــين فيأن تفرض نفســــــها عند معالجة أي ُبعد من أبعاد التحديث وال تلبث

، وذلك من خالل بكفاءةة المؤســـــــــــســـــــــــة مهمة تحقيق أهدافها ر ع على عاتق إدايق، إذ الشـــــــــــامل

هم اإلدارة اء تعتمد عليأعض ؤســســةعد العاملون في المويالتوظيف الفعال لجهود العاملين فيها. 

 ضــًال عنف في تحقيق أهدافها؛ إذ يتمثل الهدف الرئيس للمؤســســة في البقاء والنمو واالســتمرار،

  .قيات والمعارف والمهارات الإكسابهم مجموعة من األخ

 قــد بينــت األدبيــات والــدراســــــــــــــات اإلداريــة الــدور المهم الذي قد يؤديه ســــــــــــــلوك المواطنةل

ة ـــلياعفي ف يالسلوك الحضار ، و الروح الرياضيةو ، االلتزام العامو ، الكرمو  ،اإليثارمثل  التنظيمية
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األداء وتعزيز التوجهات اإلبداعية ال ســــــــــيما أن ســــــــــلوك المواطنة التنظيمية يســــــــــتهدف تحقيق 

اطنة ن أهمية دراســــــــــة ســــــــــلوك المو ألية كهدف نهائي تســــــــــعى إليه إدارة المؤســــــــــســــــــــة، إذ اعالف

هم في تحســــــــين األداء الكلي للمنظمة، عن طريق إدارة العالقات ونه يســــــــالتنظيمية، تنبع من ك

مما يســــــــــــــهم في زيادة حجم مخرجات  ،في األقســــــــــــــام واإلدارات المختلفة العاملينالتبادلية بين 

 .)2006(المهدي، الكلي  المنجزالعمل 

ارد إلى تخصــيص المو المؤســســة على تخفيض حاجة  نة التنظيميةاطيســاعد ســلوك المو و 

 ، واإلســــتفادة من هذه المواردهاتماســــكو  المؤســــســــةندرة، والمحافظة على وحدة تي تتصــــف بالال

ء داقدرة المديرين وزمالء العمل على أمفي تحســين  ماهواإلســ، للمؤســســةلزيادة اإلنتاجية الكلية 

ت الكلفعال، وجدولة األعمال، وحل المشـــر للتخطيط اثأعمالهم، عن طريق تخصـــيص وقت أك

  .)2013(العامري، 

و الجماعات نحو  األفراد جهود لتنظيموســـــــيلة مهمة  الناجحة المؤســـــــســـــــات التربويةتعد و 

ارد و على اســـــــتثمار جميع الم مقتدرة ألنهاتطور التقدم و الهي المســـــــؤولة عن ف، األهدافتحقيق 

 المؤســــســــات هذه فان كبيرة، أهميةمن  ليقظة الذهنيةللما نظرًا و  ،المالية والبشــــرية بشــــكل فعال

في  الوســـــــــائل التي يمكن بواســـــــــطتها التأثير خاللمن  التربوية المتوخاة؛األهداف تهتم بتحقيق 

توى ســـــلدى األفراد بشـــــكل مباشـــــر، بحيث ترفع من مســـــتواهم ومن م نة التنظيميةاطســــلوك المو 

 من العوامــل التي تثير الرغبــة لــديهم وتحثهم على العمــل واإلنجــاز دأدائهم لواجبــاتهم، وهي تعــ

  ).2009، (عباس

، فإذا كانت الموارد التربويةأحد أهم موارد المؤســـــــســـــــات  اشـــــــكلو والمعروف أن المعلمين 

يض من ذلك على النق في المؤسسة التربويةاألخرى تســتهلك عبر الزمن، فإن العنصــر البشري 
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 ت المــديرين فييمكن أن تزيــد قيمتــه وأهميتــه، وعلى هــذا األســـــــــــــــاس فــإن من أولى مســــــــــــــؤوليــا

ه والعمل على تحســـــــين معارف البشـــــــري العنصـــــــربالحديثة االهتمام بهذا  ربويةالتالمؤســـــــســـــــات 

  .من خالل تعزيز اليقظة الذهنيةقدراته مو 

 لعاماإلطار اركزت على أن الدراســـــــــات الســـــــــابقة التي أتيح للباحثة االطالع عليها وبما 

، هــاوالمكونــات المرتبطــة باألبعــاد  لىإوالتعرف لليقظــة الــذهنيــة وســــــــــــــلوك المواطنــة التنظيميــة 

ك ســـــــــــــلو المدارس و اليقظة الذهنية لدى مديري  بموضـــــــــــــوعيالمتعلقة والنقص في الدراســـــــــــــات 

عمليا،  سةالملمو  التربوية النفسية ضــوعاتموضــوع من أهم المو ك ،المواطنة التنظيمية للمعلمين

ذين لــ، النالعالقــة بين هــذين المتغيري فهي محــاولــة تعر  فــان المبررات إلجراء هــذه الــدراســـــــــــــــة

  .التربويةألهميتهما في المؤسسات الباحثة هما تاعتمد

  مشكلة الدراسة

ـــــــــالمعلمون ف يؤديهم الذي مهمن الدور ال إيماناً  ان األمر ، فالتربويةالمؤسسات لية اعي فـ

ــــــــيستوجب عناية خاصة لتحسين أوضاعه ــــــــم الماديـ ــــــــة والمهنيـ ل المداخة، باعتبار أن ذلك أحد ـ

ـــــــاألساسية لرف شكل للعاملين ب، وتحسين األداء الوظيفي عموماً المؤسسة ع مستوى األداء داخل ـ

  خاص. 

 الفرد أن ذإ و  الخارجية، البيئة من المناســــــبة تاالمثير  انتقاء ىلع األفراد انتباه يســــــاعدو 

 خصــــــائص من يه والتي العادية وغير الجديدة تامثير لل مباشــــــر بشــــــكل ههانتبا هيوج ما اغالب

 مهوأن ها،بالبيئة التي يعملون في كامل بشــــكل واعين ايكونو و  ،نيةهذ بيقظة يمتازون الذين األفراد

) 2013، فقد أوصــــت دراســــة عبداهللا (نيهذ شــــرود وبدون حظةلب لحظة مهحول يدور ما يعلمون
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 هتوجي، والعمل على اهوتنميت اهتعزيز  ىلع والعمل نيةهالذ اليقظــة عن الكشــــــــــــــفبضــــــــــــــرورة 

   ها.لتنميتالالزمة  مجابر ال إعداد ةر ضرو  إلى التربويين المرشدين

على الرغم من األهمية المعطاة لســــــلوك المواطنة التنظيمية في الفكر اإلداري الحديث، و 

اره ثالعوامل المحددة لوجوده، وكذلك آ إال إن المحاوالت في بناء تصــور شــامل يحدد أســبابه أو

يقدم لها  في البيئة اإلدارية العربية التي لم تزال قليلة، وخصــــــــوصــــــــاً أو النتائج المترتبة عليه ال 

) إلى أهمية إجراء 2013( دراسة العامري أوصتكما  ).2014زايد، ( هذا الموضوع إال حديثاً 

المواطنــة  ولســــــــــــــلوكالمواطنــة التنظيميــة في بيئــة العمــل كمحــدد رئيس لألداء دراســـــــــــــــات حول 

  التنظيمية.

خالل عملهـــا في قطـــاع التعليم أن هنـــاك بعض الجوانـــب التي وقـــد تبين للبـــاحثـــة من 

كذلك و  التي يمارســـــونها، عمالاأل في التركيزو  االنتباه ىلع قدرةملل المديرينلى افتقار ير إتشـــــ

لمتعلقة بمدركات وغيرها من الجوانب ا عمل من أكثرب هماندماج ىلع اتهمقدر م ضــــــــعفتبين 

لوك توجه غالبية المعلمين نحو ممارسة س نسبة لةبق لذهنية فضــًال عن إحساس الباحثةاليقظة ا

 ما التســـــــاؤل الرئيس اآلتي: في تتبلور مشـــــــكلة الدراســـــــةوفي ضـــــــوء ذلك  ،المواطنة التنظيمية

حافظة في م المدارس الثانوية الحكوميةدرجــة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري العالقــة بين 

  ؟ للمعلمين من وجهة نظرهمعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية وما عمان 
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  وأسئلتها الدراسةهدف 

هذه الدراســــــــــــــة إلى الكشــــــــــــــف عن العالقة بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى  تهــدف

من ين لمعلملســــــلوك المواطنة التنظيمية المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان و مديري 

  ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:وجهة نظرهم

ي ف المــدارس الثــانويــة الحكوميــةمــا درجــة توافر اليقظــة الــذهنيــة لــدى مــديري  الســــــــــؤال األول:

  ؟ محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين

في محافظة عمان لســلوك  المدارس الثانوية الحكومية ممارســة معلميما درجة  :الثانيالســؤال 

  ؟هممن وجهة نظر المواطنة التنظيمية 

في درجة  )α ≤ 0.05(حصـــــــائية عند مســـــــتوى إهل هناك فروق ذات داللة  :الثالثالســـــؤال 

متغيرات تعزى لفي محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكوميةتوافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

  ؟والخبرةالمؤهل العلمي، و الجنس، 

في درجة  )α ≤ 0.05(حصـــــــائية عند مســـــــتوى إهل هناك فروق ذات داللة  :الرابعالســـــؤال 

عزى تســلوك المواطنة التنظيمية لفي محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكومية معلمي ممارســة

  ؟والخبرةالجنس، المؤهل العلمي، لمتغيرات 

بين درجة  )α ≤ 0.05(حصــائية عند مســتوى إهل هناك عالقة ذات داللة  :الخامسالســؤال 

مارســة درجة مو في محافظة عمان  الحكوميةالمدارس الثانوية توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

  سلوك المواطنة التنظيمية؟المعلمين ل
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  الدراسة أهمية

 من خالل ما تسعى إليه من استكشاف طبيعة اليقظةالحالية تتضح أهمية الدراسة 

 الحرفي االلتزام تقليل يعزز بما الذات مالحظةو الوعي واالنتباه  زيادة على تعملالتي  الذهنية

  .والمعتقدات وتحديد عالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية باألفكار

من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، إذ تعد أيضًا الدراسة  هذه تنبع أهميةو  −

ر عبر عن معاييالمواطنة التنظيمية من القضايا ذات األبعاد اإلدارية التي ت

ن ع مشاركة العاملين في تحقيق أهداف المؤسسة، كما تعبراالنتماء ومستوى 

ها، كما تعكس مدى على مصلحة المؤسسة التي يعملون في حرصهمو وعيهم 

  إدراكهم لدورهم في مواجهة التحديات التي تواجه مؤسستهم.

 ةزيادن خالل ما تطرحه من مقترحات لالدراسة أهمية خاصة مهذه وتكتسب  −

المواطنة التنظيمية في ظل المتغيرات التي وسلوك  الذهنية اليقظة درجتي

إذ  ،ة في األردنقطاعات الوطنيال ن أهمم يعدالتعليمي الذي يشهدها القطاع 

التعليم قطاع في وأبعادها  الذهنية اليقظةأهم متغيرات تلقي الضوء على إنها 

ًا نظري اً أدب ، وتقدمالمواطنة التنظيمية، وتدرس عالقتها بسلوك في األردن

مثل الوالء  أخرى متغيرات تتناول أخرى دراسات إلجراء يمكن توظيفها وأدوات

  والتطوير التنظيمي. يالتنظيمي وااللتزام التنظيم

سة دراالإضافة علمية جديدة في مجال األهمية في كونها تشكل تمثل كما ت −

وسلوك  الذهنية اليقظةموضوع تسهم في تكوين قاعدة معلومات وبيانات بو 
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ن نتائج م يمكن أن يستفيد، إذ التعليم في األردنقطاع  فيالمواطنة التنظيمية 

  :كل من هذه الدراسة وتوصياتها،

 .في محافظة عمانوالمعلمين  المدارس الثانوية الحكوميةمديري  -

  .األردنفي  والتعليم التربية وزارة فيأصحاب القرار  -

 اهنتائج الدراسة في صياغة برامج توظيف من خاللاالردنية  التدريب والتطويرمراكز  -

  ذات العالقة. التدريبية

  الدراسة مصطلحات

 دون ة التي حــدثــت بهــالحظــال فيالموجودة  تابــالخبر الفرد  وعيدرجــة هي  اليقظــة الــذهنيــة:

 خالل من اهتنميتالقيام ب باإلمكان حالة اهإن ىلع اليقظة الذهنية إلى ينظر إذ ،ماحكاأل إصــــدار

  ).2011ayesH & avisD ,( التأملالتفكر و  مثل أنشطةو  ممارسات

 افظة عمانفي مح المدارس الثانوية الحكوميةمديري لدى  وعيالنتباه و االبأنها  وتعرف إجرائيا

ا وكم، هاب وما تتم من ممارســـــات داخل المدرســـــة والبيئة المحيطة حولهم من احداث لما يجري

اليقظة ة اســـتبانفقرات  المســـتجيب من خالل إجاباته عنحصـــل عليها لدرجة التي ذلك باقاس ي

  الدراسة. هذه في دهااواعتم تطويرها تي تمال الذهنية

عن رغبة و وبشــكل اختياري ســلوك وظيفي يؤديه الفرد طواعية "هو المواطنة التنظيمية: ســلوك 

تم ت ال والذيلوظيفية المحددة له، ا ماتســــــــــــــبــا ويتعــدى حــدود الواجبــات والمهووفقــا لمــا يراه منــا

  .(Chien, 2011,277) "المؤسسةفي مكافأته من خالل هيكل الحوافز الرسمية 
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 ة عمانفي محافظ المدارس الثانوية الحكومية معلمويؤديه  طوعيســـــلوك  بأنه عرف إجرائياوي

 بالدرجة التيقاس وكما ي ،المدرســــــية من غير تكليف رســــــميالنجاز بعض األعمال والمهمات 

تي ال المواطنة التنظيميةســـلوك  ةاســـتبانفقرات  من خالل إجاباته عنحصـــل عليها المســـتجيب 

  .الحالية في الدراسة هاادتم تطويرها واعتم

   حدود الدراسة

ي ف في محافظة عمان المدارس الثانوية الحكوميةالدراسة على معلمي  هذه اقتصرت

  .)2017/ 2016( الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

  محددات الدراسة

وأمانة المستجيبين وثباتهما  نداتياألصدق  بدرجةنتائج هذه الدراسة تحددت 

نه م يصح إال على المجتمع الذي سحبتال  النتائجأن تعميم و ، وموضوعيتهم ودقة إجاباتهم

  العينة والمجتمعات المماثلة.

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  ذات الصلة النظري والدراسات السابقة األدب
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  الفصل الثاني

  الصلة ذات النظري والدراسات السابقة األدب

هنية اليقظة الذ :الدراسة المتعلقة بمتغيري عرضًا للموضوعاتالفصل هذا ن تضمّ 

 نحو اآلتي:ال، وعلى ذات الصلة الدراسات السابقةكذلك استعراض و وسلوك المواطنة التنظيمية، 

  النظري األدب: أوال

  :ألدب النظري على ما يأتياشتمل ا

  اليقظة الذهنية مفهوم  -1

ة األنشطة على ممارسقدرات ميمكن تنمية التأمل، إذ أساسياً لل اً هدفالذهنية تمثل اليقظة 

مجرد طريقة للتخلص من الضغوط للوصول إلى حالة االسترخاء وتحسين  ليس التأملف اليومية،

ن ا ى الرغم منلالصحة؛ بل هو في األساس طريقة ذهنية وروح نحو التحرر من القيود، ع

 معين الذي يكون بأسلوب االنتباهو من النتائج االيجابية للتأمل  مااالسترخاء وتحسن الصحة ه

 في يحصل ويحدث ما للمعرفة والمتقبل المنفتح االنتباه حاليًا، ويشمل محدد لتحقيق هدف

هما  بعدين من منفتحة، ويتكون بطريقة المتعمد االنتباه من خالل الوعي الحالية، وينشأ اللحظة

ن م نفسالعلى تحويل  ساعدتالذهنية اليقظة و  .التمركز عدم و الفضول أو االستطالع حب

ص من العادات السيئة التخلمن  مكنوت، لافعلأل إلى حالة الوعية مستمر الالفعل  ةردحالة 

 & ,Lau, Bish,  Segal(بشكل أفضل لرؤية العالم واآلخرين  األفقبشكل تدريجي وتفتح 

Buis, 2006(  
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ول قبالو  الحالية اتخبر لل االنتباهمع  تاخبر وجود  بمدى الوعي اهبأنتعرف اليقظة الذهنية 

 التجارب جميع تقبل، و سارة غير أم سارة األحكام ههذ كانتأ سواء حكاماأل إصدار دون ابه

 نةاهالر الحالية و  حظةلال فيتكون  كما ،تامبشكل  واألحداث والمشاعر األفكارمثل  الشخصية

)Marlatt & Kristeller, 1999.( 

بشكل  الذهن حاضر االستمرار  اهبأن) اليقظة الذهنية Neale, 2006وعرف نيل (

 مسحمن خالل ال يزيد الوعيف ،االنتباهالثاني و  ،الوعياألول منهما  جانبين هي تشملو  ود،قصم

 التركيزو  بالخبرة اإلحساسدرجة  من االنتباه يزيد ، بينماخبرةلل والرصد المستمر والدائم عامال

  . اليهع

 ىلع تؤكدالتي  التفكيرفي  طريقةبأنها ذلك األسلوب أو الوتوصف اليقظة الذهنية 

 األحكام إصدار من غيرالداخلية  وأحاسيسه الفرد التي يعمل فيها بيئةال إلى االنتباه أهمية

ما  خبرة ىلع حكمال إصدار عن عامتنقوم باالي عندما الفرد انكذلك ف ،بيةلسال أو يجابيةاال

التكيف  استجابة وتحقيقة واقعيأكثر  بشكل هعرضالقيام ب يستطيع هفان ،بيةلس أو ايجابية بأنها

)Kettler, 2013(.  

 د من مقدرةزييالتأمل الذي و  التفكر من أشكالشكل بأنها أيضا  الذهنيةاليقظة تعرف و 

من سيلة و  ةذهنيتعد اليقظة ال، إذ غير المنضبط هوسلوك هالسيطرة على أفكار  على اإلنسان

الشعور عن  اناإلنس داعإببقوم كونها تل ،التوترو  بحاالت االضطراللسيطرة على  الوسائلأفضل 

  ).Masten & Reed, 2002(لديه  تركيزمن ال زيادةفضًال عن لسيطرة، ل هبفقدان

 ىلعالتي يمتلكها األفراد  قدرةمالبأنها  اليقظة الذهنية يمكن تعريفوفي ضوء ما تقدم 

 نظرال اتهوج ىلع االنفتاحالمقدرة على و  جديدة، وماتلمع واستقبال جديدة، توجهات إيجاد



15 
  

 قدرةمال يه الذهنية اليقظة، فالنتيجة ميةلع ىلع والتأكيد ،العملبيئة  ىلع والسيطرة فة،لمختال

 المحيط عالمال رضلع لميعن ال ناجمة ومدروسة جديدة طرقبأساليب و  ألشياءل النظر ىلع

  .قائيلتبشكل  األفعال ردودتلقي  إلى يؤديوبما  ،دقيق وموضوعي بشكل

  الذهنية اليقظة ائدو ف

م اعتمادها تي الذهنية اليقظة ىلع القائمة التدخالت أنإلى ) Mace, 2008( أشار ميس

 الذات ومشكالت والتعاطف اتهواالتجاوالضغط  قلالق اهمن عديدة تطبيقات في يفهاوظوت

 الضغوط أعراض ضيخفت في الذهنية اليقظة إذ تسهم ).الذات يةاهكر و  بالذات، الوعي( مثل 

 عينات لدى فلمخت عالجي سياق في جيةاالمز  الحالة وتعديل الحياة جودة وتحسين النفسية

  .قلالق بااضطر  مثل النفسية باتااالضطر  وذوي المزمنة األمراض ذوي من مختارة

  :التي يمكن تحديدها بما يأتي فوائدالعديد من ال الذهنية يقظةللأن و 

والثقة  القوة من الفرد كثيراً  كتسبي هنتبااال زيركت ، فعندالتركيز من اً مزيدتمنح اليقظة الذهنية  -أ

من  نيحسّ  الذهنية اليقظة من الذي يأتي فالتركيز جاالتهامو  الحياة، جميع جوانب في السيطرةو 

  .العمل في ءمستويات األدا

 تعزيز خالل من المحيطة البيئة إدارة ىلع قدرةمبال الفرد شعورمن  اليقظة الذهنية تعزز -ب

  .الضغوطهة لمواج الكيفية االستجابات

 لهيس ربما حظةلب لحظة الوعي نأل ،بالتماسكالفرد  من شعور اليقظة الذهنية تحسن -ج

  .اهب واإلحساس تاالخبر  ىلع االنفتاح

  اها.معن واستكشاف الحياة بمعنى الفرد شعورمن  اليقظة الذهنية زتعز  -د
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 حريةب يداالمتز  الفرد شعورف ،ةالروحي األبعاد تجاه الذات على انفتاح اليقظة الذهنية عملت -هـــ

 وتفتح شخاصاأل تتجاوزالتي  غايةالب بالشعور أكثرهذا الشعور بشكل ه يربط وعيو  يةلداخ

  .الروحي البعد نحو اتذال وفتح المادي اهبعد من بأبعد الحياة الختبار مباشرة الطريق

في  وعيال لتنمية الذهنية اليقظة استخدام يمكن) انه Deurr, 2008دوير ( وأوضح

ة، والعاطف التفكير مثل المشاعر أو األفكار من خالل أدراك تعّلمها يتم يتال المعرفة ءاور  ما

 فسيولوجيةو  نفسية ئدافو  الذهنية يقظةلل أن ، كماالتمركز عدم منظور تطوير ىلع الفرد وتشجيع

 تحسينوتعمل على  المرضية والمخاوف قلوالق طو الضغ خفض في النفسية الفوائد وتتمثل

 الفسيولوجية تاالتغير فتتمثل في  الفسيولوجية الفوائد، أما والتسامح االنتباه ياتلوعم العامة الذاكرة

  .المزمن األلم خفض مثل الفرد تصيب التي

  الذهنية اليقظة خصائص

 الخصائص مجموعة منهناك أن  إلى )Kabat-Zinn, 1990أشار كابت زان (

  الذهنية هي:  ليقظةل

 الحاضرة حظةلال في يه كما تهاومعرف األشياء لرؤية متفتح الفرد أن الموافقة وتعني :الموافقة

  .االستجابة في يةلفاع أكثر الفرد يكون بحيث همهفل

 مواقف مهفتييستطيع من خاللها أن  مشاعرب الفرد يتصف أن التعاطف عنييو  :التعاطف

  .مأفعاله وردود مهمنظور  وفق الحاضرة حظةلال في اآلخرين

 احتماالت توّلدفي مرة ألول اهأر  هان لو كما من حوله األشياء الفرد يرى أن التفتح ويعني: التفتح

  .الحاضرة حظةلال في جعةار لا التغذية على التركيز خالل من
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 طرق خمس من يتكون يقظال وكلالس أن فقد ذكرت )Langer, 1989( النجرأما 

  :يه العالم مع تفاعللل

 إعادةالقيام بو  جديدة فئات استحداث أن إذ :القديمة الفئات وتحديث جديدة فئات تكوين -أ

 الفئات في التفكير إعادةأن  إذ ،اليقظ وكللسالمهمة ل تامؤشر ال من يعد القديمة الفئات تسمية

  .أفضل لاعمأ أداء في تاالخيار  من اً مزيد تعطي واألدوات اهفي دااألفر  صفيتم و  التي

 بشكل للسلوك ةقائيلالت األساليب إلى النظر يؤدي أن الممكن منف :قائيلالت وكلالس عديلت -ب

  .المرغوبة النتائج من مزيدل اهوتحسين هالتعدي إلى جديد

 ءااآلر  ذههب والتمسكاألولية  االنطباعات آراء األفراد على شكلتت :الجديدة األفكار تقبل -ج

 تحسينمن اجل  المتاحة األدوات جميع دااألفر  يستخدم ، إذمعارض دليل رهظما يعند حتى

  .مهالف ىلع مهقدرتم

 التفكير ىلع راداألفو  والمدرسة المجتمع من كل يجبروهنا  :النتيجة من بدال يةلالعم تأكيد -د

 االنتباهو  ،) ؟بذلك القيام يمكنني له(  من بدال) ؟بذلك أقوم كيف (ات ز االنجا غةلب مهحيات في

 ءابإجر  مهلدور  وفقا ةلمرح كل قبول يسمح كما الطريقة، ذهه في الالزمة الخطوات تحديد إلى

  .فضلاأل نتائجال ىلع حصولال إلى تؤدي التي والتعديالت تاالتغيير 

 التي لألشياء التخطيط يحبون مأنه كما التنبؤ ىلع األفراد من يعتمد كثير :الشك تقبل -ه

 أن مونلفيع اليقظ الفكر أصحاب أما ،باستمرار اهب تحدث التي ذاتها بالطريقة تحدثوف س

 لكن جزئي بشكل الشخصية من الشك تقبل في الرغبة تنبع وقدلب، ومتق محير مكان العالم

   اد.األفر  كل عند اهتنميت يمكن
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 الذهنية اليقظة مكونات

هناك العديد من وجهات النظر التي قدمها الباحثون حول مكونات اليقظة الذهنية وفقًا 

أنموذجًا لليقظة الذهنية  )Kabat-Zinn, 1990(زين  باتللتوجهات النظرية نحوها فقد وضع ك

إستنادًا إلى ثالث حقائق مهمة تعد مكونات اليقظة الذهنية هي : القصد واالنتباه واالتجاه وهذه 

ية واحدة تحدث في وقت واحد، وال يوجد بينها لالحقائق المتداخلة مع بعضها بعضًا في عم

  وهي على النحو اآلتي: ،عن بعضهاانفصال 

 اهيمارس لماذا الشخص ويذكر ممكن وه لما الطريق دهمتالتي  األولى يةلالعمهو  :القصد -

 إلى الفرد لدى القصد يةلعم تحويلكونها تعمل على  في ةلالمرح ذهه أوال، وتظهر أهمية

  .الذات استكشاف إلى الذاتي التنظيم من ةلمتص ةلسلس

لدى  تحصل التي ياتلالعم مالحظة يتضمن الذي باالنتباه االحتفاظ إلى شيريو  االنتباه: -

 لألشياء الذاتي تنظيمال انف ذلكك ،يةلالداخو  الخارجية تاالخبر  وفي وأخرى لحظة بين فردلا

   .وتنميتها معا الثالث تاار هالمه تنميتطوير و  في بالنتائج منبئبمثابة ال يكون

من  تتشكل التي الخبرة هتوجي عكستالتي  يةذهنال اليقظة نوعيةاالتجاه إلى  ويشير :االتجاه -

  .والفضول التقبل

فقد حددت أربعة مكونات لليقظة الذهنية هي : البحث ) ,1989Langerأما النجر (

  عن جديد، واإلرتباط، وتقديم الجديد، والمرونة.

واإلرتباط) إشارات عن توجهات الفرد نحو البيئة  ،مكونان االوالن ( البحث عن جديدالوتضمن 

التي يعيش فيها، كما تضمن البحث عن الجديد ايضًا الميل نحو االنفتاح واستطالع البيئة. اما 
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م والمرونة) فيشيران إلى عمليتي التفاعل والتعاون اللتين يقو  ،المكونان االخيران (تقديم الجديد

  بهما الفرد في احتكاكه بالبيئة. 

 التنظيم: ماالذهنية ه يقظةللاثنين  مكونينأن هناك  )Hasker, 2010( وأضاف هسكر

 في بالتجارب والوعي واالستعداد االنفتاحالثاني يتمثل بو  ، الحالية حظةلال في لالنتباه الذاتي

  .الحالية حظةلال

 ,Shapiro, Carlson, Astin( وفريدمان شبيرو وكارلسون واستن وأشار

Freedman, 2006وٕادارة ،الذات تنظيمهي:  مكونات أربعة الذهنية لها ليقظة) إلى أن ا 

 ليقظةا اتمكون )Miller, 2011( ميلرفي حين حدد  .واالكتشاف ،القيم وتوضيح ،الذات

 الشعور مع الحالية حظةلال في يه كما الوعي حالةب األول منهما يتمثلبمكونين اثنين،  الذهنية

الذهنية،  يقظةلل المعرفية اتالمعالجب يتمثلف الثاني المكون اأم ،هالموج التركيز أي ادفهال

 ىلع ةتقييميال األحكام إصدار دون محايدةال مالحظةال نها ىلعن المعرفي المكو  ذاه ريفستو 

  .الحاضر الوقتفي   يه كما اتهالمنب

  

  سلوك المواطنة التنظيميةمفهوم  -2

 بالمؤسسات فقط الرسمية اتمالمهب األفراد قيام على تعتمد التي المؤسسات توصف

 لقيام بحاجةما تكون  اغالب إنها الطويل، إذ على األمد االستمرارية على لمقتدرةا وغير الضعيفة

 الرغم من أهميةعلى و  تتعدى الدور الرسمي المطلوب منهم تأديته، اتممهبواجبات و  األفراد

المواطنة  سلوك بمفهوم الباحثين والدارسين من قبل زادت االهتمامات فقد، الالطوعيب السلوك
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 ,Jahangir, Akbar( اإلداري الفكر في نسبيا الحديثة المفاهيم مفهوما من ُيعدالذي  ةالتنظيمي

Mohammad, & Haq, 2014.(  

ة المؤسس في همةالم اإلدارية من المفاهيمبالعديد  التنظيمية المواطنة سلوك يرتبطو 

بشكل ملحوظ  باالهتمام يحظى مفهوموقد أخذ هذا ال، االتجاهاتو  ،اإلدراكو  ،القيادةاإلدارية مثل 

فهوم التي تربط هذا المالوثيقة  ة، وذلك للعالقةاإلدار المهتمين بعلم و  الباحثينالدارسين و  قبل من

من  اً جزء لهمتترك أن ؤسسات الم علىيجب الذين  العاملون وهم ةالمؤسس في بأهم عنصر

ر المواقف غيالظروف و على التعامل مع  الكافية مقدرةال عندهميكون لمحدد الالسلوك غير 

  ).Dipaola, 2011( إبداعية اتتصرفهم القيام بمن تستدعي والتي ،المتوقعة

 إلى يهدف بشكل اختياري، الفرد به يقوم هو سلوك طوعيالتنظيمية  المواطنة سلوكو 

 ،وال يرتبط رسميًا بنظم الحوافز ،محددوهو سلوك غير  ليتها،اعوفة المؤسس االرتقاء بكفاءة

بإظهار  معهة المؤسس تعامل بعدالة إحساسهالموظف  يبادل قد و، ةفي المؤسسوتقييم األداء 

الدور  ضمنمن  يصنف ال سلوك إظهارقيامه ب من خالل وذلك المواطنة التنظيمية، سلوك

والخالفات  تكالالمش إثارة وتجنب ،ةللمؤسسالموظفين والمراجعين الزمالء و  له كمساعدة الرسمي

ة المؤسس على فاعلية هحرصو  ،تذمر دون شكوى أو ضافيةاإلعمال األ أداءقيامه بو  فيها،

 واألفراد والجماعات واإلدارةة للمؤسس مفيد سلوك هو التنظيمية وتطورها، فسلوك المواطنة

  ).Polat, 2009(ة المؤسس داخل لةاعف مشاركة هعلي ترتبوت

تصرف التطوعي السلوك المواطنة التنظيمية بأنه:  (Chien, 2011)  جين فعرّ 

ال يندرج ضمن التعليمات، أو ضمن الوصف  فوهو تصر الفرد، الذي يقوم به واإلختياري 

 نظام الحوافز الرسمي من ضمن ال يكون، و الذي يعمل الفرد بموجبه وعقد العمل ،الوظيفي



21 
  

زيادة ى لتعمل من خالله ع، و هاإلى تحقيق أهداف المؤسسةهدف ذي ت، والالمؤسسةفي المتبع 

  .ليتها وكفاءتهاعاف

، يتسم ةختيارياال ةفرديال من األنشطة بأنه: نشاط) Smith, 2007(سميث   هعرفو 

 ددةالواجبات الرسمية المحوالمسؤوليات و  اتملعام للمها اإلطار، يتعدى اً يعطابع طو  كونه ذاب

رم أو الكيثار اإلتحمل معاني التي شارات اإلرموز و المجموعة من يتضمن هو ، و المنظمةفي 

، المنظمةي الموجود فالتوصيف الوظيفي الرسمي العمل ببطاقة ال يتطلبها والتي تعاون، الأو 

  .ات تتخذ بحق من ال يؤديهابو أو عق مكافآتأي  ى هذا السلوكوبالتالي ال يترتب عل

كراه إيقوم به الفرد دون  اختياريسلوك  "بأنه  أيضاً  التنظيمية المواطنة سلوك عرفيو 

افية سلوك األدوار اإلض، فهو ةؤسسالمبنظم الحوافز الرسمية داخل  مقترن غير وهوإجبار، أو 

وال يلزم المدير أو الرئيس  ،بطاقة وصف الوظيفة في وغير موجود ،حدود الوظيفة تتجاوز والتي

  .(Niehoff & Moorman, 2013) القيام بهالعامل الفرد 

 يرتبط مباشرة ال تطوعي اختياري سلوك بأنهالتنظيمية  المواطنة سلوك ويمكن تعريف

 ةؤسسالمبكفاءة  االرتقاء أجل من الموظف به ويقوم ،ةؤسسالم في أو المكافآت الحوافز بنظام

قاء تحقيق النجاح التنظيمي واإلرتتهدف إلى ألي منظمة  اً ضروري ان وجوده يعدو ليتها، اعوف

في  هامهإس، من خالل ةؤسسالملعمل ، والمحافظة على التوازن الداخلي الكلياألداء  ياتبمستو 

  توفير المرونة الالزمة للعمل في إطار المواقف الطارئة واألزمات.
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  ةيأهمية سلوك المواطنة التنظيم

تنبع أهمية دراســـــــــــة ســـــــــــلوك المواطنة التنظيمية من كونه يســـــــــــهم في تحســـــــــــين األداء 

ي بين الموظفين فالتي تتم عن طريق إدارة العالقات التبادلية وذلك ة، ؤســــــــــــــســــــــــــــلمل اإلجمالي

ة المخرجات الكلياالنجاز و ؛ مما يســـهم في زيادة حجم ةؤســـســـالمفي األقســـام و اإلدارات مختلف 

  ). Lee & Salleh, 2009( ةؤسسالمفي 

إلى تخصـــــــيص ة ؤســـــــســـــــالمعلى تخفيض حاجة  نة التنظيميةاطيســـــــاعد ســـــــلوك المو و 

من هذه الموارد لزيادة  واالســــــــــتفادة، ةؤســــــــــســــــــــالملمحافظة على وحدة تماســــــــــك لالموارد النادرة 

لعمل على افي زمالء الالمديرين و  اتقدر م، ويســـــهم في تحســـــين ةؤســـــســـــالمفي اإلنتاجية الكلية 

خطيط لتلقيام بعمليات ال الكــافيوقــت العن طريق تخصــــــــــــــيص وذلــك أعمــالهم، واجبــاتهم و أداء 

زيــد من وغيرهــا من األعمــال التي ت جــدولــة األعمــالالعمــل على ، و تعــال، وحــل المشــــــــــــــكالالف

   ).Bowler, 2006( تهوكفاء فاعلية األداء

ك تنبع من ســــــــلو  التي، فإن القيام باألدوار اإلضــــــــافية ؤســــــــســــــــاتالمموارد نظرًا لندرة و 

لوك أهمية ســـــــــــ، لذلك تبرز ألهدافهاة ؤســــــــــســــــــــالمإلى إمكانية تحقيق  ييؤد ةالتنظيميالمواطنة 

اإلدارة بوســـــــــائل للتفاعل بين  إمداد من خالل ةؤســـــــــســـــــــلملاألداء الكلي  في ةالتنظيميالمواطنة 

ن يحســـــــ، كذلك من خالل تحققةتتؤدى إلى زيادة النتائج اإلجمالية المة ؤســـــــســـــــالماألفراد داخل 

إعطائهم الوقت  عن طريقين على أداء وظائفهم بشـــــــــــــكل أفضـــــــــــــل قدرة زمالء العمل والمدير م

 ).Ladebo, 2004( تكاللتخطيط الفعال والجدولة وحل المشل الكافي
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المواطنــة التنظيميــة من النتــائج واآلثــار اإليجــابيــة التي يمكن أن  وتنبع أهميــة ســــــــــــــلوك

       فريوند وكارملي ،و )Moidenkutty, 2005( مويد نكوتي ، فقد لخصةؤســـــــــــســـــــــــلملتحققها 

)Freund & Carmeli, 2004(  على ةبعض اآلثار اإليجابية لســــــــــلوك المواطنة التنظيمي 

  :اآلتيالنحو 

هو ، فؤســـــــســـــــاتالمعن  ةالمادي من األعباءتخفيف الإلى ســـــــلوك المواطنة التنظيمية يؤدي  -أ

ما كان د و الموار ، بحيث يســـــمح بتوجيه البشــــرية ســــواء المادية أم إضــــافة حقيقية لمواردهايمثل 

ي خدماتها للتوســع فويتيح لها مجاال في توظيف بعض العاملين،  ؤســســاتالممقررا أن تتحمله 

  .والتميز في أدائها

من حيث  ،الديمقراطيةلممارســـــة للقيم با ةللمنظمالفرصـــــة ســـــلوك المواطنة التنظيمية يتيح  -ب

  .هئألدااختيار الفرد لنوع النشاط الذي يرغب المشاركة فيه، أو التوقيت المناسب 

بين األفراد والجماعات؛ مما ينعكس التي تتم العالقات ســــــــــــــلوك المواطنــة التنظيمية يوطــد  -ج

  .إيجابي على األداء المتميزبشكل 

  .عن العملالوظيفي لدى العاملين من مستوى الرضا سلوك المواطنة التنظيمية يزيد  -د

والواجبـــات  المهمـــات من مســــــــــــــتوى الحمـــاس في أداءســــــــــــــلوك المواطنـــة التنظيميـــة يزيـــد  -ه

  .، وهذا ما يفتقده العمل الروتينيواألعمال

 ؤســـــســـــاتلمل باالنتماءز مســـــتوى شـــــعور األفراد يعز على تســـــلوك المواطنة التنظيمية عمل ي -و

  .هافيالتي يعملون 

العاملين  التي تواجه المشكالت في حليسهم إلى اإللتزام و سلوك المواطنة التنظيمية يؤدي  -ز

 .ةؤسسالمفي 
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اهم العوامــل التي قــد تؤدي إلى تحقيق الفــاعليــة التنظيميــة النمــاط ســــــــــــــلوكيــة إن من 

ايجابية طوعية تتمثل في اســـــــــــــتمالة االفراد نحو المؤســـــــــــــســـــــــــــة التي يعملون فيها وزيادة والئهم 

  سة.للمؤس ةوانتمائهم إليها، وتحفيزهم على العمل بفاعلية لتحقيق االهداف التنظيمي

  ةيخصائص سلوك المواطنة التنظيم

  )James, 2013( :منها ةالتنظيميعدة خصائص لسلوك المواطنة  هناك

ا في القول التي يعملون فيه ةؤسسالمو  العاملينبين  وتعميقها الثقة توليد العمل علىالثقة:  -

  .والعاملينوالعمل، مما يؤدي إلى تعميق التعاون بين اإلدارة 

عل في صنع القرارات واتخاذها يج العاملينإن مشاركة  المشاركة في صنع القرارات واتخاذها: -

سلوك عزز تمن اليسير تنفيذ القرارات بصورة دقيقة وكفاءة وفاعلية، وهذا يتطلب تعميم ثقافة 

  بهدف المشاركة في وضع األهداف، وفي تحديد السياسات المختلفة. ةالتنظيميالمواطنة 

اإلدارة بصورة و  العاملينبين  هفر اية متو أن تكون الصراحة والشفاف :العاملينشفافية اإلدارة مع  -

الخاصة  االت االستثنائية، إال في الحةالتنظيميالمواطنة  سلوكوتنمي  تضمن حسن سير العمل

الحق في االطالع والحصول على المعلومات ذات  للعاملينفإن  وسريتها المعلومات،بأمن 

  .ةؤسسلملالعالقة بعملهم وبالسياسة العامة 

وروح  ةالتنظيميسلوك المواطنة العاملين مفاهيم أن تنمي اإلدارة لدى  والتشجيع:المساندة  -

  الشجاعة في طرح اآلراء وتبادلها مع زمالئهم في العمل، بغض النظر عن المسميات الوظيفية.
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إلى  العاملينأن ُينظر إلى المعلومات المقدمة من قبل  اإلصغاء لالتصاالت الصاعدة: -

 وتطويرها، وخاصة فيما يتعلق ةؤسسالمحيوية ومهمة لديمومة العمل في  المديرين على أنها

  أثناء العمل.في بالمشكالت التي تواجههم 

ألهداف جهده لتحقيق ا ةؤسسالمفي  فردبأن يبذل كل  وذلك االهتمام بتحقيق األداء العالي: -

  .ةالتنظيميسلوك المواطنة من خالل  المرسومة بكفاءة وفاعلية

 سلوك) مجموعة أخرى من العوامل التي تساعد على توفير 2012( المغربي واضاف

  منها: ةؤسسالمفي  ةالتنظيميالمواطنة 

اعل لذلك من صفة ايجابية بتفمعالجة مسببات الروتين، والتخفيف منها قدر اإلمكان، لما  -

والواجبات، مما يؤدي إلى  المهماتين مع القرارات المتخذة وتحقيق المرونة في أداء العامل

  سرعة االنجاز وزيادة األداء الفعال.

خاصة وتلك ال ةؤسسالمبالسعي الدؤوب لتحقيق التوافق واالنسجام بين األهداف الخاصة  -

  .ةؤسسلمل، مما يولد لديهم الوالء عاملينبال

 ةؤسسالمي بالثقة واالستقرار ف العامليناالهتمام باألساليب الديمقراطية في القيادة، مما يشعر  -

لى عوشعورهم بالحوار البناء وطرح األفكار والتصورات التي يحملونها ظنًا منهم في أنها تساعد 

  ها.فيالتي يعملون  ةؤسسالمكثير من المشكالت التنظيمية في حل 

ن أ ةالتنظيميسلوك المواطنة من أهم خصائص أن وبناء على ما تقدم يمكن القول 

، ة الخاصة بالفردوصف الوظيف في، فهو ال يوجد في طبيعته وكًا حرًا تلقائيًا واختيارياً يكون سل

ال يمكن لوك هو سو ، الفرد ايمكن أن يقوم به التيينبع من األدوار اإلضافية  تطوعيأنه سلوك و 
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زيادة  فيهم أنه سلوك يسكما ، الماديةعن طريق النظام الرسمي للمكافآت  إليهتفسيره والتعرف 

  .ةؤسسالمبالوظائف  تامأداء مه ىيؤدي إلو  ،ةؤسسالملية عاف

  ةالتنظيميالمواطنة سلوك مكونات 

إليثار ا: هيمكونات أساسية  خمسةإلى  ةالتنظيميقسم علماء السلوك سلوك المواطنة 

ي تم التهي الحضاري، وهذه المكونات والسلوك  ،والروح الرياضية ،وااللتزام العام ،والكرم

ه وتمثيله لشموليتوذلك المواطنة التنظيمية؛  نموذج الخماسي ألبعاد سلوكاال يها فياإلعتماد عل

 ,Podsakoff) :وفيما يأتي عرض لهذه االبعاد المواطنة التنظيمية، جوانب سلوك لجميع

2010)   

  الكرمو  اإليثار

ل وزمالء العمرؤساء، المساعدة  بهدفالفرد طواعية  مايقوم به اختياريسلوك  وهما

 ليحصلوا لتشمل المراجعين العمل زمالء المساعدة هذه تتجاوز كماأداء عملهم،  في والمرؤوسين

ومن أمثلة ذلك السلوك: مشاركة العاملين اآلخرين في حل ، ةؤسسالم في المثلى الخدمة على

ن الجدد مساعدة العاملي فيالجديدة أو الرغبة  واساليبه طرق العملو مشكالتهم المتعلقة بالعمل 

إتمام أعمالهم  علىومساعدة زمالء العمل ، مهماتهموتعليمهم على أساليب وطرق إنجاز 

 الفاتوالخ المشكالتإلى منع وقوع اإليثار والكرم يهدف سلوك و  المتراكمة بسبب الغياب.

عن طريق وذلك  حدوثها لمنع الوقائية التدابير واتخاذاآلخرين، الزمالء المتعلقة بالعمل مع 

لقرار  نعهمصحالة  فيوالتشاور مع اآلخرين  ،لهم وتوفير المعلومات الضرورية ،تقديم النصح

و لى آرائهم قبل إتخاذ القرارات أإواحترام رغبات الزمالء اآلخرين، والتعرف  ،قد يؤثر عليهم
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على  اعتدائه عدموبالتالي  اآلخرين في سلوكه يتركه قد الذي لألثر إدراكه تشمل اكم األفعال.

  .اآلخرين

  

  االلتزام العام

تعلق بالجانب النفســـــي للفرد لتقبل الهيكل التنظيمي، والتوصـــــيف ي اختياريهو ســـــلوك 

يشمل أداء أنشطة أكثر من المطلوب من الفرد وٕاطاعة و ، ةؤسسالمالوظيفي للعمل، وســياســات 

دى م علىااللتزام وينعكس ذلك ، ولوائحها وٕاجراءاتها حتى إذا لم يره أحد مؤســــــــــــــســــــــــــــةقواعد ال

على الحضــــــــــور إلى مكان العمل في المواعيد المحددة، واإلســــــــــراع في إنجاز  الموظف حرص

 ،والحرص على مواردهاواجراءاتها وقوانينها ، ةؤســـــــســـــــالم ، واحترام قواعدالموكلة إليه المهمات

 من الحدود الدنيا الذي يتجاوز واالختياري التطوعي الموظف ســــــــلوك البعد هذاكما يشــــــــمل 

 العمل في تطوير تســـهم مقترحات وٕابداء إضـــافية بأعمال التطوع خالل من وظيفته، متطلبات

  .ةؤسسالم في المشكالت حل في -اختياري بشكل -واالسهام وتحسينه،

 

  الروح الرياضية

 دون مؤقتة أو إضــــــــــــافية تامبمه القيام على الموظف قدرةم مدى على تدل وهي

 يعكس اختياريســـلوك  والروح الرياضـــية ،بأعماله للقيام وجهده وقته وتوظيف أو تذمر، شـــكوى

 ماســـهاعكس مدى ، كما يظروف عمل غير مناســـبة دون شـــكوى فيمدى اســـتعداد الفرد للعمل 

الفرد في منع زمالئه من الصـــــــــراع والجدال، وتشـــــــــجيعه لهم على حل النزاعات التي قد تنشـــــــــأ 
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اطات، اســـــتعداده لتقبل بعض اإلحب فضـــــًال عنبينهم بأســـــلوب بّناء، والمســـــاعدة في تســـــويتها، 

  .والمضايقات التنظيمية العرضية دون شكوى، أو تذمر

  الحضاريالسلوك 

 في االســهام الفاعلعن المشــاركة أو  الموظفلية ؤ يشــير إلى مســو  اختياريهو ســلوك 

المتابعة  خالل من نجاحها على أعمالها. والحرص إدارة في والمســــــؤولية ،ةؤســــــســــــالمتطوير 

قوانين  احترام يعني ، كماةؤســــســــالم في داخلية كإعالنات وتعاميم وينشــــر يكتب لما المســــتمرة

 ،واللقاءات ،االجتماعات حضـــور على والحرص على ســـمعتها والمحافظة وانظمتها ةؤســـســـالم

 جميعأيضــــــــــــــا تضــــــــــــــمن . ويغير مطلوب منه اداؤها بــالعمل مرتبطــةوأداء وظــائف  ،والنــدوات

من شــــانها  التيو  ،ةؤســــســــالماألنشــــطة اإلختيارية التي يتطوع الفرد للقيام بها؛ حفاًظا على أمن 

على أداء أنشـــــــــــطتها والمبادرة بتقديم النصـــــــــــيحة لآلخرين لتحســـــــــــين اإلجراءات ها تســـــــــــاعد أن

  .اعمال مشبوهة تهدد المؤسسةأو اي التبليغ عن وجود مخاطر ، ةؤسسالمبوالعمليات 

طورات تالعكس مدى حرص الفرد على تتبع ت ةالتنظيميالمواطنة وســــــــلوك مكونات  إن

يم ، وتقــدظمــة وخــارجهــا عن فرص لتطوير العمــل، والبحــث داخــل المنهالتقنيــة في مجــال عملــ

من وعات مشـــــر القيام ب، والمبادرة بالتي من شـــــانها تحســـــين مســـــتويات األداء اإلقتراحات البناّءة

  .نحو األفضلالمطلوب تحسين إلحداث التغيير شانها ال
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  العوامل المؤثرة في سلوك المواطنة التنظيمية

فقد  ،واســــــتمراريتها ؤســــــســــــاتالمنمو من أهمية ســــــلوك المواطنة التنظيمية في  انطالقاً 

ك ســـــــلو  الذي يوصـــــــف بأنه، ا الســـــــلوكإيجاد تفســـــــير لهذمنها  عديدة الهدفدراســـــــات  أجريت

ة المؤثر  مع مجموعة من المحددات األســـــاســـــية رتبط بعالقة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرةمتطوعي، 

  :في هذا السلوك والمتمثل بما يأتي

  الرضا الوظيفي -

الحالة العاطفية اإليجابية الناتجة عن تقييم الفرد لعمله، يعرف الرضــــــــــــــا الوظيفي بــأنه 

لمناخ ا مزمالء العمل، أ مأســــــــلوب القيادة، أ مأ علق بالمزايا التي يحصــــــــل عليها،ســــــــواء فيما يت

از مســــــــــــــتويات اإلنج بأعلى بأعمالهمن للقيــام عــامليالقوه الالزمــة للوالرضــــــــــــــا يعبر عن  ،العــام

ر عن يعب هأنف الرضـــــــــا الوظيفي يعد أكبر محدد لســـــــــلوك المواطنة التنظيمية أنوبما واألداء، 

 من المصــــــادر العاملون االتي يحصــــــل عليهالقناعة المصـــــاحبة للعمل، كما يمثل اإلشــــــباعات 

مثل الوظيفة فبقدر ما ت من ثمو  الوظيفة التي يشــــــــــغلونها، بتصــــــــــورهم عنالمختلفة التي ترتبط 

في قياس الرضـــا الوظي ويعدشـــباعات مختلفة بقدر ما يزيد رضـــاهم عن هذه الوظيفة، إمصـــدر 

األنظمة واإلجراءات  من أهم المؤشــــــــــــــرات والمــدخالت الهــادفــة لتحديد مجاالت التحســــــــــــــين في

الرضــــــــــــــا  وعليه فإن ،لضــــــــــــــمان تنميتهم وتطويرهم للعاملينالــداخليــة بهــدف توفير بيئة داعمة 

ه من عمل وذلك إلشــــــــباع احتياجات به الوظيفي هو شــــــــعور داخلي يحس به الفرد تجاه ما يقوم

يجابية إاعر ، وقد تكون هذه المشــورغباته وتوقعاته في بيئة عمله نحو العمل الذي يشــغله حالياً 

  ).2008عمله (التويجري، لطبيعة تجاه العمل الذي يؤديه وذلك نتيجة إدراكه  و سلبيةأ
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  الوظيفي: االلتزام

ة ســـــــــــســـــــــــؤ القات التبادل بين الموظف والمظاهرة تنشـــــــــــأ نتيجة لع الوظيفي االلتزامُيعد 

عالقة هناك و وتســـتمر باســـتمرار هذه العالقة، وهو بمفهومه البســـيط يعني االرتباط واالنســـجام، 

ذلك فهذا ب تزاملوعندما يفتقد اال إيجابية قوية بين اإللتزام الوظيفي وســــــــــــلوك المواطنة التنظيمية

وشـــعور  هو شـــعور بالترابط لتزاماالف لتزامومع هذا الخلل تســـقط صـــفة اال ،خلالً  هناكيعني أن 

ن إفأســــــــــاس االســــــــــتقرار، وباختصــــــــــار  لتزاماالو ه الموظف فيبالتكامل مع المحيط الذي يعيش 

 ة وميله إلى تمثل أهدافها والفخرؤســــــــــســــــــــهو شــــــــــعور الموظف باالرتباط بالم الوظيفي االلتزام

  .)2015(الحياصات،  بحقيقة انه جزء منها

  

  العدالة التنظيمية:

لة : عــدالة التوزيع، وعداهي  من ثالثــة أبعــاد رئيســــــــــــــةالعــدالــة التنظيميــة يتكون مفهوم 

 اإلجراءات، وعــدالــة التعــامالت، وهــذه األبعــاد تبقى مترابطــة ومتــداخلــة، وتؤدي في النهــايــة إلى

بقيم  تتأثر التي نواع الســـــلوكا ، ومنةؤســـــســـــمالبالعدالة التنظيمية في  عاملينمدى إحســـــاس ال

الموظف  به يقوم تطوعي ســلوك وهو المواطنة التنظيمية، ســلوك المنظمة في ةالتنظيمي العدالة

ومكافآتها،  ةؤســــــــســــــــمال بحوافز مباشــــــــر مرتبطا بشــــــــكل الســــــــلوك هذا أن يكون دون اختياريا

 التنظيمية المواطنة ســـلوك بإظهار معه ةؤســـســـمال تعامل بعدالة يبادل إحســـاســـه والموظف قد

 الموظفين كمســـــــاعدة له الدور الرســـــــمي ضـــــــمن يصـــــــنف ال إظهار ســـــــلوك من خالل وذلك

 شكوى، أو تذمر دون أعمال إضــافية وأداء فيها، تالالمشــك وتجنب إثارة والمراجعين لمنظمته،

؛ وذلك ألن إحســـاس الموظفين بالمســـاواة واإلنصـــاف وتطورها ةؤســـســـمال فاعلية والحرص على
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عور ت تولد لديه الشــــــــالتعامال م عدالةالتوزيع، أعدالة  مفيما يتعلق بعدالة اإلجراءات، أ ســــــــواء

ية، كثير من الممارسات التطوعية غير الرسم، وبالتالي اإلنخراط في ةؤســسمالتجاه بالمســؤولية 

  .)2006المهدي، ( أو سلوك المواطنة التنظيمية

  القيادة اإلدارية:

فالقيادة  .سلوك المواطنة التنظيميةفي القيادة اإلدارية من أهم المتغيرات التي تؤثر  دتع

هي فن التأثير في اآلخرين لدفعهم على العمل بحماس وطواعية من أجل تحقيق األهداف. 

 سلوك المواطنة التنظيمية، على اعتبار أن القائدبين و اإلدارية عالقة قوية بين القيادة فهناك 

ة لهم، و يعمل دوًما على تحفيز موظفيه، للقيام بأكثر مما هو متوقع منهم، عن طريق العمل كقد

لوك س إذ يؤثر السلوك القيادي المتبع فيواإلهتمام بحاجاتهم وتقديمها على حاجاته الشخصية، 

فإن القيادة التي تعمل على استثمار طاقات العاملين ومجهوداتهم بما يخدم  ،لذا وادائهم العاملين

ن ما يعظم ممبيئة عمل منتجة وفعالة،  ايجادعلى  ةر تدقمال يوالعاملين ه ةؤسسمالمصلحة 

؛ ألن أقواله دائًما تنسجم مع أفعاله، وفي هذا الخصوص وجد المرؤوسين بقائدهممستوى ثقة 

ية، والعكس عال او قائدةأن الموظف يقوم بممارسات تطوعية، عندما يكون مستوى ثقته برئيسه 

  ).Goel, 2002( صحيح

  الثقافة التنظيمية:

واطنة ســــــــــلوك المهمة واألســــــــــاســــــــــية التي تحكم مُتعد الثقافة التنظيمية من المتغيرات ال

ها لمثل أو رفض من خالل تشجيعها ذلك يأتيو ، واداء المؤســسةاألفراد وطبيعة عمل  التنظيمية

مثل ، فالثقافة تةؤســــــــــــســــــــــــمالاتجاهات القادة في  كما أن لها تأثيرًا في ،هذا النوع من الســــــــــــلوك

مجموعة من القيم والعادات والمعايير والمعتقدات واالفتراضــــــــات المشــــــــتركة التي تحكم الطريقة 
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تغيرات وأسلوب تعاملهم مع الم ،القرارات وطريقة صنع ،ةؤسسمالالتي يفكر بها األفراد أعضاء 

الســـــائد في  فإذا كان، ةؤســــســـــمالنجاح لتحقيق  لهم مع المعلومات وتوظيفهاالبيئية، وكيفية تعام

، ويشـــجعون على القيام بذلك، فإن يأنماًطا من الســـلوك التطوع عاملونأن يمارس الة ؤســـســـمال

 ســيتأثرون بذلك، وســينعكس ذلك على ســلوكهم وأفعالهم، والعكس صــحيحة ؤســســمالجميع أفراد 

)Armstrong, 2006.( 

  الدوافع الذاتية:

تي لإلنجاز وتحقيق الذات، والورغبته حــاجات الفرد الداخلية لــدوافع الــذاتيــة يقصــــــــــــــد بــا

لديه كون تمتع بدوافع الذاتية، تالموظف الذي ي، فتعمل على تحريك الســـلوك والعمليات النفســـية

هم في تســــ هذه الدوافع وذلك ألن ،مواطنة التنظيميةل أكثر من غيره إلى ممارســــة ســــلوك الو مي

التويجري، ( هاإلنجــاز، وتحقيق ذاتــتحقيق في  مثــل لتي تتوا للفرد حــاجــات الــداخليــةالإشــــــــــــــبــاع 

2008.(  

ن العوامل المؤثرة في ســلوك المواطنة التنظيمية تستدعي مراعاة وفي ضــوء ما تقدم، فإ

العاملين، تدفعهم لقبول هذا  لدى إيجابية واتجاهات انماط ســلوكية لتشــكيل األســاســية المتطلبات

 تلك قدرةم وعلى ،فيها مســـــــتوى المؤســـــــســـــــة التي يعملونالســـــــلوك التطوعي وممارســـــــته على 

بعض  فإن ذلك على بها، وبناء المحيطة واألحداث المتغيرات مع التكيف على ةؤســــــــســــــــمال

ثقافتهم  واختالف البشــــرية مواردها بتنوع تتعلق المعاصــــرة ؤســــســــاتمال تواجهها التي التحديات

 ةؤســــســــمال تلك أداء يقيم ةؤســــســــمالب المحيط المجتمع نواالقتصــــادية، إذ أ المعرفية وخلفياتهم

  .ترسخ سلوك المواطنة التنظيمية ومبادئ معايير إلى استناداً 
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  ذات الصلة الدراسات السابقةثانيا: 

لذهنية (اليقظة ا ،واألبحاث التي لها عالقة بمتغيري الدراسةالعديد من الدراسات  هناك

 ماكو ألحدث ا إلىمن األقدم و الزمني  لتسلسلا حسب استعراضهاتم  وسلوك المواطنة التنظيمية)

  يأتي:

  اليقظة الذهنيةبذات الصلة السابقة  الدراسات -1

دراسة هدفت إلى وضع عدد من المقاييس التي يمكن  )Gage, 2003غيج ( أجرى

اعتمادها في قياس اليقظة الذهنية لدى العاملين في المدارس المتوسطة في والية اوهايو 

واستخدمت االستبانة وسيلة  ،) مدرسة متوسطة75األمريكية وقد تكونت عينة الدراسة من (

جابية دالة إحصائيًا بين درجة تمكين وجود عالقة ايلجمع بيانات الدراسة. واظهرت النتائج 

الهيكل التنظيمي للمدرسة. ودرجة اليقظة الذهنية لدى العاملين في المدارس المتوسطة، فضًال 

   عن وجود عالقة ايجابية دالة احصائيًا بين الفاعلية التنظيمية واليقظة الذهنية في هذه المدارس.

اليقظة الذهنية وتمكن الهيكل  إلى اختيار )Tracy, 2007دراسة تريسي ( وهدفت 

) معلمًا 1330المدرسي، كمؤشرين للتنبؤ بدرجة فاعلية المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من (

 ةفي الشمال الشرقي للواليات المتحد ة) مدرسة ابتدائية كاثوليكي112عشوائيًا من (ثم اختيارهم 

القة النتائج إلى أن هناك ع وأشارتلجمع بيانات الدراسة،  االمريكية واستخدمت االستبانة أداة

إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين اليقظة الذهنية وتمكين المدرسي، وبين اليقظة الذهنية 

  والفاعلية المدرسية. 
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 ليةعاف معرفة إلى )Asheur & Sigman, 2011آشور وسيجمان ( سةادر  دفته

 عند المتحانا أداء في امهوتأثير  ملالتع تاار هوم االسترخاء وممارسات نيةهالذ اليقظة من كل

 وطالبة اً طالب) 56( افرادها عدد بلغ عشوائيةال طريقةالبالدراسة  عينة ارياختتم و ، الجامعة ةطلب

حياء، وأجريت الدراسة في والية كاليفورنيا في واال اإلحصاء من تخصصات ةطلب وتضمنت

 وممارسات نيةهالذ اليقظة من لكل تأثيراً  ناكه إن إلىالواليات المتحدة األمريكية، وخلصت 

 أكثر واكان الجامعة ةطلب أن وتبين ن،االمتحا في ةالطلب أداء في ملالتع تار هاوم االسترخاء

  .ةالمعرفي تاقدر الم يف أفضل أداء رواهواظ ،نشاطاً يقظة و 

العالقة بين االستقرار النفسي  استقصاء) هو 2012( وكان الهدف من دراسة الزبيدي

واليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ديالى في العراق. وتكونت عينة الدراسة من 

ولجمع بيانات الدراسة استخدم مقياسان، احدهما  ،) طالب اختيروا بالطريقة العشوائية600(

وقد أظهرت  لهؤالء الطلبة.ذهنية القياس االستقرار النفسي لدى الطلبة، واالخر لقياس اليقظة ال

هم بيقظة ذهنية تمتع نتائج الدراسة ان افراد العينة لديهم استقرار نفسي بدرجة عالية، فضًال عن

   بين االستقرار النفسي واليقظة الذهنية للطلبة. )α≥0.05( عند مستوى عالية 

 بين يةاالرتباط عالقةال طبيعة لىا تعرفال )2013، (طلبو  الضبع، دراسة تهدفو 

لهذا النوع من  فاعليةال مدىبيان و  ،يالنفس االكتئابالناجمة عن  عراضبين األو  العقلية اليقظة

سوهاج في جمهورية  جامعة ةبطل منمختارة  عينة عند نفسيال كتئاباال أعراض خفضب ليقظةا

تقسيمهم  تمًا جامعي اً طالب) 24مكونة من (  عينة الدراسة قد تضمنتو مصر العربية، 

 اليقظةمستوى  قياسل استبانة قد تم استخدامو )، وضابطة تجريبية( متجانستين مجموعتينل
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عالقة  ودوج إلى الدراسة توصلت وقد، لالكتئاب الثانية بيك قائمةكذلك تم استخدام و  العقلية،

 مقياسال على عينةالتي حصل عليها أفراد ال درجاتال بين ةإحصائي لةدال بية ذاتلس يةارتباط

وبينت  لالكتئاب، الثانية بيك قائمة علىالتي حصلوا عليها  درجاتالو  العقلية اليقظةالخاص ب

خالل  منلدى العينة  نفسيال كتئابعن اال الناجمة عراضاالعن  اتتنبؤ القيام ب إمكانية الدراسة

هو  النفسي االكتئابالناجمة عن  عراضاألب الذي تنبأاألبعاد  أكثر وقد كان العقلية، اليقظة

  .التقبل ُبعد تالهالوعي د ُبع

، الجامعة بةلط لدى نيةهالذ اليقظة مستوى تعرف إلى )2013عبداهللا ( دراسة تدفوه

 الجنس متغيري حسب الجامعة بةلط لدى نيةهالذ اليقظة مستوى في الفروق ىإل والتعرف

 نية،هالذ اليقظةخاص ب مقياس إعداد تم الدراسة دافهأ تحقيقمن اجل و ، والتخصص

) 500(وتكونت عينة الدراسة من  ،نيةهالذ اليقظة في )Langer( النجر نظرية ىلع عتمادوباال

 أنالدراسة  وأظهرت نتائج ،العراق في ريت الدراسة على طلبة جامعة ديالىوأج، وطالبة طالب

 حسب إحصائيا ةلاد فروق دو وج و الجامعة، بةلط لدى مرتفعا كان نيةهالذ اليقظة مستوى

 التخصص متغيرحسب  ةإحصائي لةدال ذات فروق دو وجعدم و  الذكور، ولصالح الجنس متغير

 والتخصص الجنس بين تفاعلال حسب ةإحصائي لةدال ذات فروق دو ووج ،)ميلع ،إنساني(

  العلمي.

وبين  االجتماعي القلق ة بينعالقال ) استقصاء2015وهدفت دراسة خضر وعليوي (

 اللواتيبين و  العراق في يعشن اللواتي العراقيات النساءبين مقارنة  دراسةوهي  الذهنية اليقظة

) منهن يعشن في 50) امرأة (100قوامها ( وطبقت الدراسة على عينة ،يطانيار ب في يعشن

 في المتواجدات النساء لدى إلى أن الدراسة وتوصلت، بريطانيا في يعشنامرأة ) 50(العراق و 
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 لدى أكثر وهو  قاالعر في  نساءال عندبدرجة أكثر  لكنو  اجتماعي قلق وبريطانيا قاالعر 

ال و  ،بريطانيافي  اللواتي يعشن نساءال لدى أكثر نيةهذ يقظة هناك نتبين أو  منهن، المتزوجات

 القلق بين عالقةال وأن، المتزوجات غيربين و  منهن المتزوجات بين احصائياً  توجد فروق دالة

  .ضعيفةكانت  الذهنية اليقظةوبين  االجتماعي

 األداء فياليقظة الذهنية  بإجراء دراسة حول مدى تأثير )2015( الذبحاويقامت و 

 االستبانة متاستخدو ، في العراق الريادي ألعضاء الهيئات التدريسية في معهدي النجف والكوفة

) طالبا وطالبة في المعهدين 424لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تكونت من (وسيلة 

ليقظة الذهنية في األداء الريادي، بعاد األ ال معنوياوجود أثر دالنتائج رت ظهوأالمذكورين، 

في أبعاد اليقظة الذهنية واألداء الريادي بين أفراد عينة الدراسة دالة إحصائيًا د فروق و وجوعدم 

األداء  جازانفي  اً محوري اً دور  تؤدياليقظة الذهنية أن و تبعًا الختالف المتغيرات الشخصية، 

 دراسة.تي اعتمدتها المتغيرات الوالبعاد باألهتمام اال درجة تحسينالريادي من خالل 

 ,Gonzalez, Amutio, Oriol( و، وأوريول، وبيسكيراوهدفت دراسة جونزاليز وأموتي

and Bisquerra, 2016 ( ة العادات المتعلقوبين  يةالذهنالعالقة بين اليقظة  إلىالتعرف

تعليم ال سر في مدا األداء األكاديميو الفصول الدراسية  على مناخومعرفة أثرها  االسترخاءب

ناخ الفصل مإذا كان  فيماإلى التحقق  تهدفكما  .مونتيفيديو في أوروغواي في مدينة الثانوي

م استخدام توالشخصية واألسرة، و الجنس تبعا لمتغير  الدراسي له دور وسيط في هذه العالقة

ريت الدراسة وقد أج األداء األكاديمي،ومتغير  يةالذهنلكل من متغير اليقظة  تم تصميمها ةاناستب

ة هناك عالقلتعليم الثانوي. وأظهرت النتائج أن ا اسر في مد طالبا) 420قوامها (على عينة 
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 م تكن هناكلو  المبحوثة، التعليم الثانوي في مداس األداء األكاديمي وبين يةالذهنبين اليقظة 

 والشخصية واألسرة.الجنس  تبعا لمتغيرفروق ذات داللة إحصائية 

لدى مديري  الذهنية اليقظة توافر درجة لىإ لتعرفاإلى  )2016(وهدفت دراسة حمد 

المدارس الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة 

) معلمًا ومعلمة يعملون في هذه المدارس، وتوصلت الدراسة 291نظرهم، وتكونت العينة من (

ة في محافظة عمان كانت لدى مديري المدارس الحكومي الذهنية اليقظة توافر إلى أن درجة

في المدارس الحكومية في محافظة عمان كان مرتفعا،  ن مستوى الثقة التنظيميةسطة، وأمتو 

التنظيمية، وأن هناك  ومستوى الثقة الذهنية اليقظةدرجة  ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  الذهنية اليقظة ذات داللة إحصائية في درجة فروقاً 

 ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجةولصالح الذكور لمتغير الجنس عمان تعزى

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة عمان تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل  الذهنية اليقظة

العلمي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس 

، وعدم وجود فروق ذات ولصالح الذكور ان تعزى لمتغير الجنسالحكومية في محافظة عم

  داللة إحصائية تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي.

العالقة بين اليقظة إلى تعريف ) Rodriquez, 2016دراسة رودريكس ( وهدفت

  االدارية لمديري المدارس في ضوء القيادة التعليمية اليقظة ذهنيًا.الذهنية والممارسات 

في والية واشنطن االميركية. مدير ) 505وطبقت هذه الدراسة على عينة تكونت من ( 

الة وأظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية إيجابية د ،وتم استخدم االستبانة وسيلة لجمع البيانات
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 ةإحصائيًا بين اليقظة الذهنية التي يتمتع بها المديرون وممارساتهم اإلدارية المستندة إلى القياد

  التعليمية التي يتبنونها في قيادتهم لمدارسهم. 

فقد هدفت إلى التعرف إلى اثر التدريب في ) Tilahun, 2017دراسة تيالهن ( اما

) 28مجال اليقظة الذهنية في الحد من االجهاد النفسي لدى الطلبة. وقد تكونت العينة من (

. وُأستخدمت ج التدريب في اليقظة الذهنيةرنامتم إشراكهم في ب اطالباً وطالبة في جامعة كاليفورني

اد وتوصلت النتائج إلى ان الطلبة أظهروا مستوى منخفضاً لالجه ،وسيلة لجمع البياناتاالستبانة 

) من الطلبة المشاركين اعتقدوا بتأثير اليقظة الذهنية %95أن (و بعد حصولهم على التدريب. 

  في خفضها مستوى التوتر لديهم.

  

  سلوك المواطنة التنظيميةبذات الصلة السابقة الدراسات  -2

سلوك  تعزيزإلى  )Tschannen-Moran, 2003موران ( -هدفت دراسة تسكانن 

المواطنة التنظيمية والقيادة التحويلية والثقة في المدارس المتوسطة في بريطانيا، وقد تكونت 

 في) مدرسة متوسطة 25من ( ًا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية) معلم1033العينة من (

ة سلوك ممارس عة من العوامل التي تسهم في تعزيزبريطانيا. وبينت النتائج أن هناك مجمو 

المعلمين، ومنها: وصول المعلمين إلى أماكن العمل وحضور من وجهة نظر  المواطنة التنظيمية

تأثير  وأناالجتماعات في الوقت المحدد وانخفاض معدالت غياب المعلمين عن المدرسة، 

تأثيرا  سةالمدر لعمر وموقع لأن و ، أكبركان المواطنة التنظيمية  سلوك فيقدرة على التكيف مال

  .واطنة التنظيميةالم سلوك في إيجابياً 
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ين ) التعرف إلى العالقة ب Dipaola & Hoy, 2005ديبوال وهوي ( دراسةهدفت و 

لسلوك المواطنة التنظيمية وبين مستوى التحصيل عند الطلبة في المرحلة  ممارسة المعلمين

) 15) معلمًا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من (97من ( عينة الدراسةالثانوية، وقد تكونت 

األمريكية. وأظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية ذات داللة ية في والية اوهايو مدرسة ثانو 

سلوك ل المعلمينالطلبة في االختبارات المقننة وبين درجة ممارسة إحصائية بين تحصيل 

  .د فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمتغير المؤهل الدراسيو وجالمواطنة التنظيمية، و 

مفهوم المواطنة التنظيمية وٕالقاء الضوء  إظهار) إلى 2010دراسة الجراحي (هدفت و 

 المختلفة وفوائده والعوامل المؤثرة فيه الواردة في على األسس الفكرية لهذا السلوك بأبعاده

األدبيات، ثم التعرف إلى العوامل المؤثرة في هذا السلوك لدى العاملين في المديريات العامة 

للتربية والتعليم في سلطنة عمان ودرجة تأثيرها، وقد تم جمع بيانات تصميم أداتين للدراسة 

ان، بسلطنة عم التعليمية الموظفين في جميع المناطق) من رؤساء األقسام و 318على ( اطبقت

 ماعياالجتط يالمحو ن نوع الرقابة، والرضا الوظيفي، أنتائج الدراسة الميدانية  أظهرتد وق

سلوك  يفعوامل تؤثر بدرجة عالية  هي المساند، وبعض خصائص الوظيفة، والعدالة التنظيمية

 ربيةللتالمواطنة التنظيمية من وجهة نظر رؤساء األقسام والموظفين في المديريات العامة 

قدرة م، والالعمل جماعةوالتعليم بسلطنة عمان، بينما تؤثر بعض الخصائص الفردية، وتماسك 

   ة.سلوك المواطنة التنظيمي فيالقيادية، وٕاجراءات تقييم السلوك التطوعي بدرجة متوسطة 

 ,Shaiful, Mahmod(مورشيما و محمود و محمد و شيفول ت دراسة ختبر وا

Mohammad & Morshima, 2010(  التنظيمية سلوك المواطنةالعالقة بين درجة ممارسة 

من قبل المحاضرين كأحد استراتيجيات التدريس وبين مستوى االنجاز األكاديمي للطلبة، 
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هم يا تم اختيار التعليم العالي العامة في ماليز ) طالبًا في احد معاهد 196وتكونت العينة من (

اإليثار واللطف والمتمثلة ب التنظيمية سلوك المواطنةأبعاد  . وبينت النتائج أنبالطريقة العشوائية

ذه أن هو والمجاملة والوعي ارتبطت بداللة إحصائية مع مستوى االنجاز األكاديمي للطلبة، 

ة فيما فروق ذات داللة إحصائي ولم تكن هناكاألبعاد لها دور مهم في تحسين الحافز للتعليم، 

، والحالة اإلجتماعية، ومكان النشأة، وسنوات الخبرة لجميع محاور الجنسيتعلق بمتغيرات: 

بمتغير  لقد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعو وج في حين كشفت الدراسة عناإلستبانة، 

   .العمل جماعة محور تماسك ىالمنطقة التعليمية، عل

دى لالتنظيمية  سلوك المواطنة لىإ تعرفال) دراسة هدفت إلى 2011، (الشريفيأجرى و 

ية ذات داللة إحصائاألردن، وفيما إذا كانت هناك فروق في  المدارس الثانوية الحكومية معلمي

عينة الدراسة  تكونتوقد ، والوظيفة ونوع المدرسةتعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي 

، واستخدمت عشوائيةبصورة  همتم اختيار  ومعلمة اً ) معلم150و( ة،دير وم مديراً ) 30من (

ائج الدراسة ، وأشارت نتبعد التأكد من صدقها وثباتها التنظيمية لقياس سلوك المواطنةاستبانة 

بدرجة  التنظيمية األردن يمارسون سلوك المواطنةفي  المدارس الثانوية الحكومية معلمين أإلى 

ا ، وبينت النتائج أيضمتوسطة، سواء من وجهة نظرهم أم وجهة نظر مديريهم، أم االثنين معاً 

نس تعزى لمتغيري الج التنظيمية سلوك المواطنة درجة ممارسة وجود فروق دالة إحصائيا في

 سلوك المواطنة درجة ممارسة إحصائيا فيوجود فروق دالة وتبين كذلك عدم  والوظيفة.

  تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي ونوع المدرسة.  التنظيمية

دراسة هدفت ) Yaghoubi, Sina,  & Hadi, 2011وأجرى يعقوبي وسينا وهادي (

تكونت و  والذكاء العاطفي لدى األتباع، سلوك المواطنة التنظيميةبين ممارسة  إلى تّعرف العالقة
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  نتائج الدراسة أظهرتو  ،ومشرفاً  مديراً ) 114عينة من (لا

والذكاء العاطفي بأبعاده المتمثلة بالوعي واإليثار والميزة  سلوك المواطنة التنظيمية ممارسة

ولجميع  ةياإلدار مستويات الالذكاء العاطفي ُيعد المحرك البارز لكل  أنلدى األتباع، و  المدنية

 علىأانه كلما كانت مكانة الفرد في  إلىكما توصلت الدراسة ، اإلدراكيةالمهارات  تلتهالوظائف 

عاطفي يميز وان الذكاء ال الذاتيةلفاعليته  سبباً قدرات الذكاء العاطفي م، برزت الهرم التنظيمي

  .رىأخجهة العالي من  أدائهمالالمعين عن غيرهم من جهة وتوفره يرتبط بقوة المديرين 

 بينو العالقة بين الذكاء العاطفي  اختبارإلى  )Nolley, 2011(نولي دراسة  تهدفو 

، السلوك هذالعند مديري المناطق التعليمية، والكشف عن مدى إدراكهم  سلوك المواطنة التنظيمية

تم  ومرؤوسيهم في الواليات المتحدة األمريكية مديرا) 933تكونت عينة الدراسة من (وقد 

وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الذكاء الدراسة إلى  وصلتتو  عشوائية، بطريقة هماختيار 

للذكاء العاطفي صالت كثيرة ومتشعبة بواقع  ٕان، و سلوك المواطنة التنظيميةالعاطفي وٕادراك 

الذكاء العاطفي يتعلق بالتنظيم الشخصي في اإلدارة والمهارات التي تدفع اليومي وان  تعاملال

 اً فرد للتفوق في مركز العمل وفي الحياة بشكل عام، وهو يشمل حدسًا وبديهة ومميزات وحماسال

  .قاتوتكوين الصالت والعال العاملينيتميز به المدير، ومهارات في إدارة العالقات مع  اً وطموح

لى العالقة بين درجة إ التعرفإلى هدفت  فقد، )2011سعادة (و  الخاليلة أما دراسة

وسلوك المواطنة  اإلستراتيجيةممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديرياتها للقيادة 

معلًما ومعلمة  256تكونت عينة الدراسة من و التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها. 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود  أداتيها. فقراتل اإلجابة عن شاركوا في هذه الدراسة من خال

ألربعة بأنماطها ا اإلستراتيجيةعالقة ارتباطية موجبة، متوسطة، ودالة إحصائيًا بين القيادة 
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متفرقة ومجتمعة وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وأربعة أبعاد منها: التعاون، والوعي 

 اإلستراتيجيةادة القيبين  اإلرتباطيةالعالقة ، كما تبين أن واالهتمام، والسلوك الحضاري، والكياسة

أن  ائجظهرت النتأكما  ة إحصائية.اللضعيفة، وذات د كانتوأبعادها بسلوك الروح الرياضية 

  لمين.سلوك المواطنة التنظيمية للمعبداللة إحصائية  اتذ ترتبط بعالقة اإلستراتيجيةالقيادة 

إسهام الفاعلية الجماعية مدى اختبار إلى  )Cooper, 2011(كوبر دراسة  تهدفو 

 معلماً )  1859(تكونت عينة الدراسة من و في فاعلية المدرسة،  المواطنة التنظيمية سلوكو 

 ئجنتاظهرت أفي والية أالباما االمريكية، و  ) مدرسة ثانوية حكومية45زعين على (مو ومعلمة 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفاعلية الجماعية وفاعلية المدرسة، وال توجد  أنالدراسة 

إلى أن  ائجالنتأشارت هناك إسهامات فريدة لسلوك المواطنة التنظيمية في فاعلية المدرسة، كما 

برامج  يشاركون في من طلبة المدارس الثانوية الحكوميةب ناك ما يزيد على نصف مليون طاله

  .هاب المتعلقة مهاراتالوتطوير  المواطنة التنظيمية سلوكيصًا لتشجيع ثقافة معدة خص

مستوى ممارسة مديري المدارس  التعريف إلى) دراسة هدفت 2012( ايضةوأجرت العر 

ة بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنالثانوية الحكومية في عمان للقيادة االخالقية، وعالقتها 

، اما ) معلمًا ومعلمة3764مين، وتكون مجتمع الدراسة من (التنظيمية من وجهة نظر المعل

ارها بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة فتكونت من عينة الدراسة والتي تم إختي

من النتائج كان أهمها: أن مستوى  مجموعةتوصلت الدراسة إلى و ) معلمًا ومعلمة، 351(

الحكومية في عمان للقيادة االخالقية من وجهة نظر المعلمين مديري المدارس الثانوية ممارسة 

) a >0.05(          مستوىإيجابية ذات داللة إحصائية عند كان متوسطًا. وان هناك عالقة 
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بين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة االخالقية ومستوى 

  ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية.

 األمانة مديري ممارسة درجةالتعرف إلى  دراسة هدفت )2014معشر، ( وأجرت 

 المواطنة بسلوك وعالقتهاعمان،  فيللقيادة الخادمة  العامة للمؤسسات التربوية المسيحية

 ) معلما ومعلمة،278( منالدراسة  وتكونت عينةنظرهم،  وجهة من المعلمين لدى التنظيمية

 مدارس مديري ممارسة درجة نأأظهرت النتائج الدراسة  واستخدمت إستبانتان لجمع بيانات

، متوسطاً  كان عمان فيللقيادة الخادمة  العامة للمؤسسات التربوية المسيحية األمانة ممارسة

 ن هناكأو . متوسطاً  كان التنظيمية المواطنة سلوكمعلمي هذه المدارس  ممارسة مستوى نأو 

للقيادة الخادمة  المدارس مديري ممارسةعالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود فضًال عن ، المعلمين لدى التنظيمية المواطنة وبين سلوك

للقيادة الخادمة تعزى للجنس والخبرة والمؤهل العلمي،  مدارسال مديري ممارسة مستوى في

معلمي هذه المدارس لسلوك المواطنة  ممارسة مستوى في إحصائية داللة ذاتووجود فروق 

 درجة في إحصائية داللة ذات فروق تكن هناكلم تعزى للجنس والخبرة في حين  التنظيمية

  تعزى للمؤهل العلمي. مدارس معلمي ممارسة

تأثير خصائص الثقافة التنظيمية القوية إلى  التعرف )2015( ،رمضاندراسة  تهدفو 

 صائصككل والتي تفيد أفرادا معينين من حيث خ الجامعةالمواطنة التنظيمية التي تفيد  سلوك في

 لجامعةادراسة تأثير كل من عمر ، كذلك التجانسو  االبتكارو  التكيف فيقدرة مالو  جماعية العمل

هناك ن أمن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة و  ،المواطنة التنظيمية سلوك في هاوموقع

سويس العاملون بجامعتي عين شمس وقناة ال يمارسهان لسلوك المواطنة التنظيمية ين مختلفيبعد
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يد ككل وسلوك المواطنة التنظيمية التي تف الجامعةوهما: سلوك المواطنة التنظيمية التي تفيد 

قدرة على ملتنظيمية القوية المتمثلة في (جماعية العمل، والالثقافة ا، كما تبين أن معينين أفراداً 

في بعديه بسلوك المواطنة التنظيمية  في ايجابياً  س) تؤثر تأثيراً التكيف، واالبتكار، والتجان

يمية سلوك المواطنة التنظ فيتأثير عنصر االبتكار ، وأن عين شمس وقناة السويس جامعتي

  .ين شمس أكبر من تأثيره في جامعة قناة السويسككل في جامعة ع الجامعةالتي تفيد 
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  موقع الدراسة الحاليةو الدراسات السابقة  ملخص -3

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت اليقظة الذهنية أن هذه الدراسات 

قد تعددت واختلفت باختالف االهداف التي سعت إلى تحقيقها، واختالف مجتمعات الدراسة 

  ).Tracy,2007) دراسة تريسي (Gage,2003يج(عيها مثل دراسة جالتي طبقت 

) 2012و دراسة الزبيدي ( )Asheur & Sigman, 2011(ور وسيجمان ودراسة اش

) 2015) ودراسة خضر وعليوي (2013) ودراسة عبد اهللا (2013ودراسة الضبع وطلب(

) ودراسة Gonzalez, etal, 2016(وآخرون)، ودراسة جونزاليز 2015ودراسة الذبحاوي (

  ).Tilahun,2016) ودراسة تيالهون (Rodriquez,2016) ودراسة رود ريكس (2016(حمد

اما الدراسات ذات الصلة بسلوك المواطنة التنظيمية فقد هدفت إلى ابراز مفهوم المواطنة 

راسة أخرى مثل دالتنظيمية وبيان درجة ممارسة هذا السلوك وتشجيعه وعالقته بمتغيرات 

 ,Dipaola & Hoy) ودراسة ديبوالوهوي (Tschannen-Moran, 2003(موران -تسكاتن

)، 2011) ودراسة الشريفي (Shaiful, etal, 2010( واخرون)، ودراسة شيفول،  2005

) ودراسة Nolley.2011ودراسة نولي( )Yaghoubi ,etal, 2011( وآخرونيعقوبي ودراسة 

) ودراسة 2014ودراسة معشر( )Cooper, 2011( ) ودراسة كوبر 2011، وسعادة (الخاليلة

  ).2015رمضان (

ت إلى الكشف عن العالقة بين درجة توافر اليقظة الذهنية فقد هدفدراسة الحالية الأما 

ممارسة سلوك المواطنة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان ودرجة 

  التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم.
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) مستجيبًا كما دراسة 24وتراوحت أحجام العينات التي تناولت اليقظة الذهنية ما بين (

  .)Tracy,2007) معلمًا كما في دراسة تريسي( 1330و(ع وطلب الضب

) 30(التي تناولت سلوك المواطنة التنظيمية فقد تراوحت ما بين  أما احجم العينات

) معلمًا ومعلمة كما في دراسة كوبر 1859) و(2011مديرًا كما في دراسة الشريفي (

)Cooper.2011(.  

الثانوية ) معلماً ومعلمة من المدراس 313ا عينة الدراسة الحالية فقد بلغ عدد افرادها (ام

  الحكومة في محافظة عمان.

نة السابقة في تطوير مشكلة دراستها وكيفية اختيار العي الدراساتواستفادت الباحثة من 

اولت في كونها تن داتي الدراسة، وان ما ميز هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراساتأوتطوير 

متغيرين هما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

  .ن من وجهة نظرهم والعالقة بينهماعمان وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمي

واستخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة وسيلة لجمع البيانات، واتفقت الدراسة 

مع تلك الدراسات في استخدام استبانتين لجمع البيانات إحداهما لتعرف درجة اليقظة الحالية 

الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية واالخرى لقياس درجة ممارسة المعلمين السلوك 

  المواطنة التنظيمية.



 

  

   

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات

تضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمعها وعينتها واداتي الدراسة وكيفية 

على النحو و ، والوسائل اإلحصائية واالجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسة ا وثباتهمامإيجاد صدقه

  -ي:اآلت

  اوًال: منهج الدراسة المستخدم

الرتباطي بوصفه المنهج المناسب للدراسة الحالية واستخدمت البحث ااستخدم منهج 

وك المواطنة والثانية بسل نمديريتتعلق األولى باليقظة الذهنية لل استبانتان لجمع البيانات،

  التنظيمية للمعلمين. 

  ثانيًا: مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الثانوية 

) معلمًا ومعلمة، وذلك حسب إحصائية وزارة 4682الحكومية في محافظة عمان والبالغ عددهم(

  .الجنسو  يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب األلوية )1(، والجدول 2016التربية والتعليم لعام 
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  )1(الجدول 

توزيع افراد مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية الحكومية في 

  حسب اللواء وجنس المعلم محافظة عمان

  المجموع  جنس المعلم  الّلواء

  انثى  ذكر

  1096  608  488  لواء ماركا

  1037  560  477  لواء قصبة عمان

  556  356  206  لواء القويسمة

  500  294  206  لواء الجامعة

  415  235  180  لواء وادي السير

  386  267  119  لواء الجيزة 

  271  163  108  لواء ناعور

  234  130  104  لواء الموقر

  187  101  86  لواء سحاب

  4682  2708  1974  المجموع
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  ثالثًا: عينة الدراسة 

  تم اختار عينة الدراسة وفق مرحلتين:

، ووادي : قصبة عمانهي اختيار عينة عنقودية عشوائية، شملت ثالثة الوية تم األولىالمرحلة 

) بالرجوع إلى احصائية وزارة التربية 1723السير، وناعور، بلغ عدد المعلمين والمعلمات فيها (

  ) يوضح ذلك.2والتعليم والجدول (

  )2الجدول (

  عمانتوزيع افراد مجتمع الدراسة حسب االلوية والجنس في محافظة 

  المجموع  جنس المعلم  الّلواء

  انثى  ذكر

  1037  560  477  لواء قصبة عمان

  415  235  180  لواء وادي السير

  271  163  108  لواء ناعور

  1723  958  765  المجموع

  

 ميةمن معلمي المدارس الثانوية الحكو نسبة  عينة طبقية عشوائية  تم اختيار الثانية:المرحلة 

في هذه االولوية الثالثة حسب متغير الجنس وتم تحديد عدد افرادها بالرجوع إلى  ومعلماتها

العينة في  للذين حددا حجم) اKreJice and Morgan 1970دراسة كريجسي ومورغان (

  يوضح ذلك. )3(ومعلمة والجدول اً ) معلم313ضوء حجم المجتمع والذي بلغ (
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  )3الجدول (

  لوية والجنس في محافظة عمانع افراد عينة الدراسة حسب اال توز 

  المجموع  جنس المعلم  الّلواء

  انثى  ذكر

  189  102  87  لواء قصبة عمان

  76  43  33  لواء وادي السير

  48  29  19  لواء ناعور

  313  174  139  المجموع

  

  اتا الدراسة رابعًا : أد

تم تطوير استبانتين احداهما لقياس درجة توافر اليقظة الذهنية واالخرى لقياس سلوك المواطنة 

فيما و التنظيمية، وذلك بعد الرجوع إلى االدب النظري ذي الصلة والدراسات السابقة ذات العالقة 

  عرض لهما: يأتي

  االداة االولى : استبانة اليقظة الذهنية.

نة اليقظة الذهنية باالعتماد على االدب النظري التربوي المتعلق قامت الباحثة بتطوير استبا

 حمد) ودارسة Goge,2003نج (ات السابقة ذات الصلة مثل دراسة جبالموضوع والدراس

) يبين استبانة 1والملحق ( ،) فقرة20ولية من (وقد تكونت االستبانة بصيغتها األ د) 2016(

  بصيغتها األولية. الذهنيةاليقظة 
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) الخماسي، Likertعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت (وقد اُ 

وكانت ابدال اإلجابة هي : دائمًا، غالبًا، احيانًا، نادرًا ابدًا. وقد اعطي البديل (دائما) خمس 

 درجات والبديل (غالبًا) اربع درجات والبديل (احيانًا) ثالث درجات، والبديل (نادرًا) درجيتين،

  والبديل (ابدًا) درجة واحدة.

) درجات معكوسة، اي 20، 18، 17، 16، 14، 10، 7، 5واعطيت للفقرات السلبية وهي (

درجة واحدة، والبديل غالبًا درجتين، والبديل احيانًا ثالث درجات، والبديل اعطي ان البديل دائمًا 

  نادرًا اربع درجات، والبديل ابدًا خمس درجات.

من المحكمين المختصين  عشرةتم عرض أداة الدراسة األولى على : الدراسة األولىصدق اداة 

) يبين 2بية والجامعة االردنية، والملحق(من االساتذة في جامعتي الشرق االوسط وعمان العر 

من المحكمين بيان رايهم في االستبانة من حيث وضوح الفقرات وصالحياتها، ذلك، وقد طلب 

وقد تم االخذ بالمالحظات التي قدمها المحكمون، واالبقاء إلى تعديل المقترح فيما اذا هي بحاجة 

) فاكثر وبذلك فقد بقيت فقرات االستبانة %80على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة (

 طلوب على بعض الفقرات والملحقعلى ما هي عليه بدون حذف او إضافة، وأجري التعديل الم

   تها النهائية وبذلك عدت االستبانة صادقة.) يبين االستبانة بصور 3(

  .ثبات أداة الدراسة األولى: استبانة اليقظة الذهنية

  :آلتيةامن خالل االجراءات  تم التأكد من ثبات أداة الدراسة األولى وهي استبانة اليقظة الذهنية
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  ) : test retestأوًال:  االختبار وٕاعادة االختبار (

) معلمًا ومعلمة من خارج عينة 30على عينة استطالعية مكونة من (تم تطبيق االستبانة 

تطبيقها عليهم بعد مضي اسبوعين، ثم تم حساب معامل ثبات االختبار.  ةالدراسة وٕاعاد

  ) للدرجة الكلية.0.82باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، والذي بلغت قيمته (

تم  إذ) Cronbach- Alpha( باستخدام معادلة كرونباخ الفا ي: طريقة االتساق الداخل ثانياً 

  .) 0.86عامل االتساق الداخلي وكانت قيمته (محساب 

ت في وفي ضوء نتائج الثبا في مثل هذا النوع من الدراساتوتعد هاتان القيمتان مقبولتين 

  وبذلت ُعدت اإلداة ثابتة. الدراسات السابقة

  

  المواطنة التنظيمية. االداة الثانية: استبانة سلوك

) 22) والمكونة من (2011الشريفي( ترجمهاتم استخدام استبانة سلوك المواطنة التنظيمية التي 

  ) يبين استبانة سلوك المواطنة التنظيمية بصورتها االولية.2فقرة والملحق(

كانت ) الخماسي و Likertوقد اعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت (

ابدال االجابة هي: دائمًا، غالبًا، احيانًا، نادرًا، ابدًا، وقد اعطي البديل دائمًا خمس درجات، 

والبديل غالبًا أربع درجات، والبديل أحيانًا ثالث درجات، والبديل نادرًا درجتين والبديل أبدًا درجة 

  واحدة.
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اي ان البديل دائمًا درجة  ) درجات معكوسة،20، 14، 13، 7واعطيت للفقرات السلبية وهي (

واحدة، والبديل غالبًا درجتين، والبديل احيانًا ثالث درجات، والبديل نادرًا اربع درجات، والبديل 

  ابدًا خمس درجات.

  

  صدق اداة الدراسة الثانية : استبانة سلوك المواطنة التنظيمية 

شرة لباحثة بعرضها على عقامت ا إذق من صدق استبانة سلوك المواطنة التنظيمية، تم التحق

محكمين من ذوي االختصاص والخبرة في المجاالت التربوية المختلفة من اعضاء هيئة التدريس 

ة ، وجامعفي كليات العلوم التربوية في كل من : الجامعة االردنية، وجامعة الشرق االوسط

جة وهل هي بحات، ) يبين ذلك. وذلك للتأكد من درجة صالحية الفقرا2عمان العربية والملحق (

)، (تعمل لجان المعلمين في هذه المدرسة 2(إلى تعديل والتعديل المقترح. وقد تم حذف فقرة 

اصبح عدد ف ات االستبانة،فقر باقي ) على %80واعتمدت نسبة موافقة قدرها ( بشكل فعال)

بذلك ُعدت و  سلوك المواطنة التنظيمية بصورتها النهائيةاستبانة ) يبين 3والملحق() 21( هافقرات

  .االستبانة صادقة

  ثبات أداة الدراسة الثانية:

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة الثانية استبانة السلوك المواطنة التنظيمية من خالل االجراءات 

  :اآلتية

) : وذلك من خالل التطبيق على عينة test retestأوًال: طريقة االختبار وٕاعادة االختبار (

) معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة، إذ طبقت االستبانة على 30استطالعية مكونة من (
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افرادها وبعد مرور اسبوعين جرى اعادة تطبيق االستبانة على أفراد العينة انفسهم وتم حساب 

امل معيمة مل ارتباط بيرسون وبلغت قمعامل االرتباط بين التطبيقين االول والثاني باستخدام معا

  ).0.88االرتباط (

ساق بلغت قيمة معامل االت وقدالفا  –ثانيًا: طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرنباخ 

) وتعد هاتان القيمتان مقبولتين في مثل هذا النوع من الدراسات وفي 0.83الداخلي لالستبانة (

  .دراسات السابقةضوء نتائج معامالت الثبات في ال

  خامسًا: المعالجات اإلحصائية.

عن السؤالين األول والثاني، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة -1

 المعيارية والرتب.

تقلتين بالنسبة ي لعينتين مسالرابع تم استخدام االختبار التائعن السؤالين الثالث و  لإلجابة -2

 بالنسبة) One-way ANOVAالتباين االحادي (استخدم تحليل و لمتغير الجنس، 

 متغيري الخبرة والمؤهل العلمي.ل

بيرسون إليجاد العالقة بين لإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل ارتباط  -3

 .(درجة اليقظة الذهنية ودرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية) الدراسة متغيري

 داتين.جاد ثبات األإلي معامل ارتباط بيرسونتم استخدام   -4

 داتين.إليجاد معامل االتساق الداخلي لألتم استخدام معادلة كرونباخ الفا  -5

لتعرف عائدية الفروق للمقارنات البعدية ) Scheffe testتم استخدام اختبار شيفيه (  -6

 تبعًا لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي.
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  سادسًا: إجراءات الدراسة 

  ة:وتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة، تم القيام باإلجراءات اآلتيبعد تطوير استبانتي الدراسة 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط موجه إلى وزارة  -1

التريبة والتعليم األردنية لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أداتي الدراسة على أفراد العينة 

 ).4ملحق (الكما في 

مديريات  والمديريات،تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم الحصول على كتاب  -2

لواء و التربية والتعليم التابعة لمحافظة العاصمة عمان وهي : ( لواء قصبة عمان، 

بين ي) 5(الملحقو لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق دراستها  ناعور، ولواء وادي السير)

 ذلك.

ارة معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها في وز  يع(بتوز الحصول على اإلحصائية المتعلقة  -3

-2016ة والجنس للعام يالتربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان حسب المدير 

 .االنترنت من  2017

لمديري  وّجهم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء ناعور -4

اسة والملحق ة تطبيق اداتي الدر ية لتسهيل مهمالمدارس الثانوية ومديرياتها التابعة للمدير 

 ) يبين ذلك. 7(

وّجه مالحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير  -5

لمديري المدارس الثانوية ومديرياتها التابعة للمديرية لتسهيل مهمة تطبيق اداتي الدراسة 

 ) يبين ذلك.8والملحق (
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 ا.ماداتي الدراسة وثباتهالتأكد من صدق  -6

 تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها. -7

 ).%100جمع االستبانات بعد االنتهاء من تعبئتها وكانت نسبة االسترجاع ( -8

 ).SPSSتحليل البيانات إحصائيًا باستخدام الرزمة اإلحصائية ( -9

ي التنظيمية فوسلوك المواطنة ودرجة ممارسة لتحديد درجة توافر اليقظة الذهنية  -10

 -تية:لة اآلاستخدام المعادتم محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين 

  القيمة الدنيا للبديل -القيمة العليا للبديلطول الفئة= 

  عدد المستويات                    

5-1     =4    =1.33  

3        3  

  )2.33-1من ( ةالمنخفض درجةكون التوبذلك 

  )3.67-2.34من      ( ةالمتوسط درجةكون التو 

  )5.00-3.68من          ( ةالمرتفع درجةكون التو 



 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

، من خالل اإلجابة عن ًا للنتائج التي تم التوصــــــــل اليهاتضــــــــمن هذا الفصــــــــل عرضــــــــ

  األسئلة اآلتية:

مــا درجــة توافر اليقظــة الــذهنيــة لــدى مــديري المــدارس الثــانويــة الحكوميــة في  األول: الســــــــــؤال

  محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

جهة محافظة عمان من و لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

  ) ذلك.4نظر المعلمين بشكل عام ولكل فقرة من فقرات أداة الدراسة،  ويظهر الجدول (

 )4الجدول (

 درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 

 مرتبة تنازلياً  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

2 
يتعامل  المدير مع األزمات بحيث ال تؤثر على سير عملية 

 التدريس.
 متوسطة 1 0.86  3.50

7 
المعلمون ال يثقون بمدير المدرسة بشكل كاٍف يشجعهم على 

 اإلقرار بأخطائهم.
 متوسطة 2 0.89  3.47

 متوسطة 3 0.80  3.45 يمتلك مدير المدرسة الخبرة في التدريس. 5
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 متوسطة 4 0.77  3.40 يتردد المعلمون في هذه المدرسة في التعامل مع التغيير. 16

11 
المعلمون في هذه المدرسة قادرون على تجاوز المواقف المزعجة 

 بشكل سريع.
 متوسطة 5 0.91  3.39

 متوسطة 6 0.77  3.25 ُمدخًال للوصول للمعلومة في هذه المدرسة.ُتعد األخطاء  8

 متوسطة 7 0.73  3.22 يتعامل مدير المدرسة مع مشاعره بموضوعية. 19

3 
ُيفاوض مدير المدرسة بشأن االختالفات بين المعلمين دون 

 تحطيم اآلراء المتنوعة.
 متوسطة 8 0.81  3.18

 متوسطة 9 0.62  3.11 ِقبل المعلمين.يرحب مدير المدرسة بالتحديات من  1

 متوسطة 10 0.62  3.10 يتسرع مدير المدرسة في إصدار اإلحكام. 6

12 
يرحب المعلمون في هذه المدرسة بالتغذية الراجعة حول ُسبل 

 التحسين.
 متوسطة 11 0.64  3.08

 متوسطة 12 0.77  2.95 العاملون في هذه المدرسة يحترمون القوة أكثر من المعرفة. 17

 متوسطة 13 0.80  2.89 يصعب على مدير المدرسة ايجاد كلمات تعبر عن أفكاره. 20

 متوسطة 14 0.83  2.88 يستسلم معظم المعلمين في هذه المدرسة عندما تسوء األمور. 14

9 
ُيمضي المدير وقتًا طويًال للتفاعل مع المواقف بفاعلية في أوقات 

 األزمات.
 متوسطة 14 0.87  2.88

 متوسطة 16 0.85  2.65 يقدر المعلمون في هذه المدرسة الدراية أكثر من السلطة. 15

 متوسطة 16 0.88  2.65 يقدر مدير المدرسة آراء المعلمين. 4

13 
ختالف محتفظين االيتحاور المعلمون في هذه المدرسة حول 

 باحترامهم لهوامش التنوع في اآلراء.
 متوسطة 18 0.81  2.53
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 متوسطة 19 0.55  2.44 في هذه المدرسة يخفون أخطاءهم.المعلمون  18

10 
مدير المدرسة ال يحيط علمًا بما يجري في معظم الغرف 

 الصفية.
 منخفضة 20 0.57  2.30

 متوسطة  0.26  3.02 الدرجة الكلية لليقظة الذهنية

 ) أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية4يالحظ من الجدول (

الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

)، وجاءت الفقرات جميعها في الدرجة المتوسطة باستثناء 0.26) بانحراف معياري (3.02(

)، 2.30 -3.50فقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (

) التي تنص على" يتعامل  المدير مع األزمات بحيث ال تؤثر 2ولى الفقرة(وجاءت في الرتبة األ

) وبدرجة 0.86انحراف معياري (و ) 3.50على سير عملية التدريس"، بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" المعلمون ال يثقون بمدير المدرسة 7متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة(

انحراف معياري و ) 3.47ر بأخطائهم"، بمتوسط حسابي (بشكل كاٍف يشجعهم على اإلقرا

) التي تنص على" 18) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة (0.89(

انحراف  معياري و ) 2.44المعلمون في هذه المدرسة يخفون أخطاءهم" بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" مدير 10)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة (0.55(

انحراف و ) 2.30المدرسة ال يحيط علمًا بما يجري في معظم الغرف الصفية" بمتوسط حسابي (

  ) وبدرجة منخفضة.0.57معياري (

ما درجة ممارســة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لســلوك  الســؤال الثاني:

  المواطنة التنظيمية من وجهة نظرهم؟
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ة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية لدرجة لإلجاب

ممارســــــة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لســــــلوك المواطنة التنظيمية من 

 ) ذلك.5وجهة نظرهم بشكل عام ولكل فقرة من فقرات أداة الدراسة،  ويظهر الجدول (

  

 )5الجدول (

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية المتوسطات 

  الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 الممارسة

 متوسطة 1 0.86  3.58 يغادر المعلمون المدرسة بعد انتهاء الدوام مباشرة  12

 متوسطة 2 0.86  3.56 يخصص المعلمون وقتًا كافيًا لمساعدة الطلبة. 1

 متوسطة 3 0.82  3.55 يتغيب المعلمون للضرورة. 3

 متوسطة 3 0.85  3.55 يساعد المعلمون طواعية المعلمين الجدد  9

 متوسطة 5 0.82  3.54 ما يحدث من تطورات في المدرسة. يواكب المعلمون 18

 متوسطة 6 0.84  3.53 يتحدث المعلمون باستمرار عن رغبتهم في ترك العمل.  14

 متوسطة 7 0.87  3.47 يهدر المعلمون قسطا كبيرًا من وقت  الدرس .  7

 متوسطة 8 0.88  3.44 ُيشجع المدير المعلمين على العمل بروح الفريق. 21

 متوسطة 9 0.84  3.41 يصل المعلمون إلى المدرسة في الوقت المحدد.  6

 متوسطة 10 0.94  3.31 يلتزم المعلمون بتعليمات المدرسة دون رقيب. 16

 متوسطة 11 0.77  3.30 يلتزم المعلمون في المواعيد. 15
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 متوسطة 12 0.81  3.29  ا.لتحسين األداء نوعي ةيقدم المعلمون مقترحات ابتكاري  10

 متوسطة 13 0.73  3.26 يبذل المعلمون جهدا مضاعفا في العمل.  8

 متوسطة 13 0.77  3.26 يتقيد المعلمون بالوقت المحدد للعمل 19

 متوسطة 13 0.82  3.26 يتطوع المعلمون للعمل في اللجان.   4

 متوسطة 16 0.70  3.19 ُيضخم المعلمون المشكالت.  13

 متوسطة 17 0.68  3.10 لديهم أعباء عمل.يساعد المعلمون اآلخرين الذين   2

 متوسطة 18 0.79  2.99 يشارك المعلمون في االجتماعات المتعلقة بالمدرسة. 17

 متوسطة 19 0.86  2.94 يتطوع المعلمون لرعاية النشاطات الموجهة.  5

 متوسطة 20 0.68  2.89 يركز المعلمون على نقاط الخالف في مواقفهم.  20

 متوسطة 21 0.79  2.51 المعلمون حقوق اآلخرين.يراعي  11

 متوسطة  0.32  3.28 الدرجة الكلية 

  

) أن درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 5يالحظ من الجدول (

عمان لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظرهم كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

)، وجاءت الفقرات جميعها في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت 0.32معياري () بانحراف 3.28(

) التي تنص 12)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة(2.51 -3.58المتوسطات الحسابية بين (

 نحرافوا) 3.58على" يغادر المعلمون المدرسة بعد انتهاء الدوام مباشرة"، بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" يخصص المعلمون وقتًا 1الرتبة الثانية الفقرة()، وجاءت في 0.86معياري (

)، وجاءت في الرتبة  0.86انحراف  معياري (و ) 3.56كافياً لمساعدة الطلبة"، بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" يركز المعلمون على نقاط الخالف في مواقفهم" 20قبل االخيرة الفقرة (
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) 11)، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة (0.68ري (انحراف معياو ) 2.89بمتوسط حسابي (

انحراف معياري و ) 2.51التي تنص على" يراعي المعلمون حقوق اآلخرين" بمتوسط حسابي (

)0.79.(  

في درجة  )α ≤ 0.05إحصـــــــائية عند مســـــــتوى (هل هناك فروق ذات داللة  الســـــؤال الثالث:

توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان تعزى لمتغيرات 

  الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

   تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 متغير الجنس: -1

هنية لدى قظة الذتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الي        

مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير الجنس، كما تم تطبيق 

  ) ذلك. 6) ويظهر الجدول (t-testاختبار"ت" (

  )6الجدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

  )، تبعا لمتغير الجنسt-testواختبار"ت" ( ،محافظة عمانالمدارس الثانوية الحكومية في 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

  مستوى 

 الداللة

 0.25 3.01 139  ذكور
-0.197 0.844 

 0.26 3.02 174 إناث
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ) إلى6تشير النتائج في الجدول (

)0.05≤α ( درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة في

) وبمستوى 0.197-عمان، تبعا لمتغير الجنس، استنادًا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

  ). 0.844داللة (

 :المؤهل العلميمتغير  -2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى         

المؤهل العلمي، ويظهر  مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير

  ) ذلك. 7الجدول (

  

  )7الجدول (

اليقظة الذهنية لدى مديري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر 

  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي 

 0.25 2.95 135 بكالوريوس

 0.24 3.03 121 دبلوم عالي

 0.25 3.14 57 دراسات عليا

 0.26 3.02 313 المجموع

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر اليقظة 7من الجدول (يالحظ 

الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير المؤهل 
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العلمي، إذ حصل اصحاب المؤهل العلمي من فئة (دراسات عليا) على أعلى متوسط 

المؤهل العلمي من فئة (دبلوم عالي) بالرتبة الثانية  )، وجاء اصحاب3.14حسابي بلغ (

) وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي الصحاب المؤهل العلمي من 3.03بمتوسط حسابي بلغ (

)، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات 2.95فئة (بكالوريوس) إذ بلغ (

 Oneيل التباين األحادي () تم  تطبيق تحلα≥0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة (

way ANOVA) 8)، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول:(  

  )8الجدول (

درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري داللة الفروق  في  إليجادتحليل التباين األحادي 

  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 *0.000 11.933 0.725 2 1.451 بين المجموعات

   0.061 310 18.845 داخل المجموعات

    312 20.296 المجموع

  )α≥0.05( وىتالفرق دال احصائيا عند مس         •

) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 8تشير النتائج في الجدول (        

)0.05≤α ( درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة في

)، 11.933عمان، تبعا لمتغير المؤهل العلمي، استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت (
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لبعدية، يه للمقارنات ااستخدام اختبار شيف ). ولمعرفة عائدية الفروق تم0.000وبمستوى داللة (

  ) يبين النتائج.9والجدول (

 )9الجدول (

دى درجة توافر اليقظة الذهنية لاختبار شيفيه للمقارنات البعدية اليجاد داللة الفروق  في 

  مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

 بكالوريوس دبلوم عالي دراسات عليا

3.14 3.03 2.95 

 *0.19  *0.11 ----- 3.14 دراسات عليا

 0.08 ---  3.03 دبلوم عالي

 --   2.95 بكالوريوس

  ) 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى (  •

من فئة (دراسات  ) أن الفرق جاء لصالح أصحاب المؤهل العلمي9يظهر من الجدول (

ه مع أصحاب المؤهل العلمي من فئة (بكالوريوس)، إذ بلغ الفرق بين المتوسطين عليا) عند مقارن

  .)مؤهل العلمي من فئة (دراسات عليالصالح أصحاب ال ) و0.19(
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 :الخبرةمتغير  -3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى         

) 10الخبرة، ويظهر الجدول ( مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير

  ذلك. 

  )10الجدول (

الذهنية لدى مديري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة 

  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة 

 0.25 2.94 91 ) سنوات5أقل من( 

 0.26 3.04 121 )سنوات10أقل من  -5من(

 0.24 3.06 101 سنوات فأكثر (10)

 0.26 3.02 313 المجموع

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر اليقظة 10من الجدول ( يالحظ

الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان تبعا لمتغير الخبرة، إذ 

)، 3.06سنوات فأكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغ (10حصل اصحاب الخبرة من فئة (

سنوات) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي 10أقل من  -5منالخبرة من فئة ( وجاء اصحاب

) سنوات) 5) وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي الصحاب الخبرة من فئة (أقل من( 3.04بلغ (

)، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند 2.94إذ بلغ (
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)، One way ANOVAحادي () تم  تطبيق تحليل التباين األα≥0.05مستوى داللة (

  ):11وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول (

  )11الجدول (

درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق  في 

  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان، تبعا لمتغير الخبرة

 مصدر التباين
 مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 *0.003 5.788 0.365 2 0.731 بين المجموعات

   0.063 310 19.565 داخل المجموعات

    312 20.296 المجموع

  )0.05وى (  تالفرق دال احصائيا عند مس         •

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) إلى وجود فروق 11تشير النتائج في الجدول (        

)0.05≤α ( درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة في

)، وبمستوى 5.788عمان، تبعا لمتغير الخبرة، استنادًا إلى قيمة "ف" المحسوبة إذ بلغت (

والجدول  لمقارنات البعدية،). ولمعرفة عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه ل0.003داللة (

  ) يبين النتائج.12(
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 )12الجدول (

دى درجة توافر اليقظة الذهنية لاختبار شيفيه للمقارنات البعدية اليجاد داللة الفروق  في 

  مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان تبعا لمتغير الخبرة

  سنوات الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

) سنوات 10(

 فأكثر

أقل من  -5من(

 )سنوات10

) 5أقل من(

 سنوات

3.06 3.04 2.94  

 *0.12  0.02 ----- 3.06 ) سنوات فأكثر10(

 *0.10 ---  3.04 )سنوات10أقل من  -5من(

 --    2.94 ) سنوات5أقل من( 

  ) 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى (  •

) أن الفرق جاء لصالح أصحاب الخبرة من فئة (عشر سنوات 12يظهر من الجدول (

) سنوات)، إذ بلغ الفرق بين 5الخبرة من فئة (أقل من( اصحاب فأكثر) عند مقارنته مع 

سنوات) عند مقارنته 10أقل من  -5لصالح ذوي الخبرة من فئة (من و .)0.12المتوسطين (

) وهذا الفرق 0.10فرق بين المتوسطين (سنوات)، إذ بلغ ال 5مع ذوي الخبرة من فئة (أقل من

  دال احصائيًا.

في درجة  )α ≤ 0.05إحصــــــــائية عند مســــــــتوى (هل هناك فروق ذات داللة  الســــــؤال الرابع:

ممارســة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لســلوك المواطنة التنظيمية تعزى 

  لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

   االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:تمت 
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 متغير الجنس: -1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس         

الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الجنس، كما تم 

  ) ذلك. 13الجدول () ويظهر t-testتطبيق اختبار"ت" (

  )13الجدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية 

)، تبعا t-test"ت" ( واختبار ،الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية

  لمتغير الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

  مستوى 

 الداللة

 0.31 3.28 139  ذكور
-0.112 0.911 

 0.33  3.28 174 إناث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ) إلى13تشير النتائج في الجدول (

)0.05≤α ( درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك في

-(          استنادًا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغتالمواطنة التنظيمية، تبعا لمتغير الجنس، 

  ). 0.911) وبمستوى داللة (0.112
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 :المؤهل العلميمتغير  -2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس         

لعلمي، المؤهل ا تبعا لمتغير ة عمان لسلوك المواطنة التنظيميةالثانوية الحكومية في محافظ

  ) ذلك. 14ويظهر الجدول (

  )14الجدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية 

  الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي 

 0.29 3.16 135 بكالوريوس

 0.30 3.32 121 دبلوم عالي

 0.32 3.50 57 دراسات عليا

 0.32 3.28 313 المجموع

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 14يالحظ من الجدول (

عا لمتغير تب التنظيميةة عمان لسلوك المواطنة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظ

المؤهل العلمي، إذ حصل اصحاب المؤهل العلمي من فئة (دراسات عليا) على أعلى 

المؤهل العلمي من فئة (دبلوم عالي) بالرتبة  )، وجاء اصحاب3.50متوسط حسابي بلغ (

) وأخيراً جاء المتوسط الحسابي الصحاب المؤهل العلمي 3.32الثانية بمتوسط حسابي بلغ (

ت اولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذ )3.16فئة (بكالوريوس) إذ بلغ (من 
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 One way) تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( α≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى 

ANOVA 15على النحو الذي يوضحه الجدول (نتائج ال)، وجاءت:(  

  )15(الجدول 

درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق في 

  الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية ، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 *0.000 27.488 2.444 2 4.888 بين المجموعات

   0.089 310 27.56 داخل المجموعات

    312 32.448 المجموع

  )0.05وى (  تالفرق دال احصائيا عند مس         •

) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15تشير النتائج في الجدول (        

)0.05≤α ( الحكومية في محافظة عمان لسلوك درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية في

المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير المؤهل العلمي، استنادًا إلى قيمة "ف" المحسوبة إذ بلغت 

ه ي). ولمعرفة عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيف0.000)، وبمستوى داللة (27.488(

  ) يبين النتائج.16للمقارنات البعدية، والجدول (
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 )16الجدول (

درجة ممارسة معلمي المدارس اختبار شيفيه للمقارنات البعدية اليجاد داللة الفروق  في 

  الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

 بكالوريوس دبلوم عالي دراسات عليا

3.50 3.32 3.16 

 *0.34  *0.18 ----- 3.50 عليادراسات 

 *0.16 ---  3.32 دبلوم عالي

 --   3.16 بكالوريوس

  ) 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى (  •

) أن الفرق جاء لصالح أصحاب المؤهل العلمي من فئة (دراسات 16يظهر من الجدول (

بلغ الفرق بين عليا) عند مقارنته مع أصحاب المؤهل العلمي من فئة (بكالوريوس)، إذ 

عند مقارنته مع و ) ولصالح أصحاب المؤهل العلمي من فئة (دراسات عليا) 0.34المتوسطين(

)  ولصالح 0.18أصحاب المؤهل العلمي من فئة (دبلوم عالي)، إذ بلغ الفرق بين المتوسطين ( 

ئة فأصحاب المؤهل العلمي من فئة (دبلوم عالي) عند مقارنته مع أصحاب المؤهل العلمي من 

  )  وهذا الفرق دال احصائيًا.0.16(بكالوريوس)، إذ بلغ الفرق بين المتوسطين (

 :الخبرةمتغير  -3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس         

ويظهر ، الخبرة الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير

  ) ذلك. 17الجدول (
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  )17(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية 

  الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة 

 0.33 3.18 91 ) سنوات5أقل من( 

 0.30 3.29 121 )سنوات10أقل من  -5من(

 0.33  3.37 101 سنوات فأكثر (10)

 0.32 3.28 313 المجموع

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 17يالحظ من الجدول (

معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير 

الخبرة، إذ حصل اصحاب الخبرة من فئة (عشر سنوات فأكثر) على أعلى متوسط حسابي 

سنوات) بالرتبة الثانية 10أقل من -5الخبرة من فئة (من )، وجاء اصحاب3.37إذ بلغ (

) وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي الصحاب الخبرة من فئة (أقل 3.29بمتوسط حسابي بلغ (

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة )، 3.18سنوات) إذ بلغ ( 5من 

 One way) تم  تطبيق تحليل التباين األحادي ( α≥0.05إحصائية عند مستوى داللة (

ANOVA 18نتائج على النحو الذي يوضحه الجدول (ال)، وجاءت(:  

  

  

  



76 
  

  )18الجدول (

معلمي المدارس الثانوية درجة ممارسة تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق في 

  الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الخبرة

 مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.000 8.023 0.798 2 1.597 بين المجموعات

   0.100 310 30.851 داخل المجموعات

    312 32.448 المجموع

  )0.05وى (  تالفرق دال احصائيا عند مس         •

) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 18تشير النتائج في الجدول (        

)0.05≤α لدرجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك (

)، 8.023استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت (المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الخبرة، 

). ولمعرفة عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، 0.000وبمستوى داللة (

  ) يبين النتائج.19والجدول (
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 )19الجدول (

 درجة توافر ممارسة معلمياختبار شيفيه للمقارنات البعدية اليجاد داللة الفروق  في 

  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الخبرة

  سنوات الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

) سنوات 10(

 فأكثر

أقل من  -5من(

 )سنوات10

) 5أقل من(

 سنوات

3.37 3.29 3.18 

 *0.19  0.08 ----- 3.37 ) سنوات فأكثر10(

 0.11 ---  3.29 )سنوات10أقل من  -5من(

 --    3.18 ) سنوات5أقل من( 

  ) 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى (  •

أن الفرق جاء لصالح أصحاب الخبرة من فئة (عشر سنوات  )19( يظهر من الجدول

سنوات)، إذ بلغ الفرق بين  5فأكثر) فقط عند مقارنته مع أصحاب الخبرة من فئة (أقل من

  دال احصائيًا.) وهذا الفرق 0.19المتوسطين (

بين درجة  )α ≤ 0.05إحصــائية عند مســتوى (هل هناك عالقة ذات داللة  الســؤال الخامس:

توافر اليقظــة الــذهنيــة لــدى مــديري المــدارس الثــانويــة الحكوميــة في محــافظــة عمــان وبين درجــة 

  ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل االرتباط بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى 

درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة و مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان 

) ومستوى 0.78وقد بلغت قيمة معامل االرتباط (التنظيمية باستخدام معامل ارتباط بيرسون، 

  ). 0.000داللة (



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

  
اشتمل هذا الفصل على عرض لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وفقًا ألسئلة الدراسة وكما 

  يأتي:

  أوًال : مناقشة نتائج السؤال األول الذي ينص على:

في محافظة عمان من  المدارس الثانوية الحكوميةما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

  ؟ وجهة نظر المعلمين

) إلى أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس 4اشارت النتائج في الجدول (

توسط الم الثانوية الحكومية في محافظة عمان كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين، إذا بلغ

ويستدل من هذه النتيجة أن المعلمين والمعلمات  ،)0.26( وبانحراف معياري) 3.02الحسابي (

يرون في مديريهم درجة متوسطة من حيث توافر اليقظة الذهنية لديهم. وعلى الرغم من أن هذه 

  الدرجة المتوسطة تعد مؤشرًا إيجابيًا لهؤالء المديرين، إال انها اقل من مستوى الطموح.

لمدارس الثانوية الحكومية بمقدورهم وقد تعزى هذه النتيجة المتوسطة إلى أن مديري ا

التعامل مع االزمات التي تتعرض لها مدارسهم بطريقة ال تؤثر على سير العملية التربوية 

وتحقيق أهدافها، مما قد يشير إلى تمكنهم من ادارة االزمات والمواقف الصعبة التي يواجهونها 

ين ت هذه النتيجة ضعف ثقة المعلموربما عكس اتهم لمهمتهم اإلدارية والتربوية.في اثناء أد

بمديريهم إلى درجة ال يمكنهم االفصاح عن االخطاء التي ارتكبوها، االمر الذي قد يؤثر على 
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طبيعة العالقة السائدة بين المعلمين والمدير من جهة، وبين المعلمين انفسهم، وانعكاس ذلك 

  العلمية التربوية.سلبًا على طبيعة العالقة بين المعلمين وطلبتهم، وعلى سير 

وقد تنسب هذه النتيجة إلى ما يتمتع به مدير المدرسة من خبرة تدريسية تمكّنه من 

تقديم المساعدة للمعلمين، وتوضيح ما ينبغي توضيحه في مجال العلمية التعليمية، وتوجيه 

كثر الأم طريقة التدريس ا ة سواء ما يتعلق منها بالمادة العمليةالمعلمين نحو مصادر المعرف

  مالءمة للموضوعات المختلفة للمادة او المواد التي يقومون تدريسها. 

هذه النتيجة إلى ما يعانيه المعلمون من حاالت تردد وعدم تقبل للتغيير،  تعودوربما 

وما يحدث من مقاومة لهذا التغيير الذي يتم على مستوى المدرسة، وانسحاب ذلك على ما 

وفعاليات منهجية وال منهجية، وال سيما وان التغيير سمه  يجري داخل المدرسة من نشاطات

العصر الحالي في ظل انتشار التكنولوجيا المعاصرة وما يرفقها من تغيرات في المجاالت كافة. 

فالبد من مواجهة هذه المقاومة والتغلب عليها لتمكين المعلمين من تجاوز الصعوبات والعقبات 

  مهماتهم التعليمية والتربوية.هم لئالتي تواجههم في اثناء أدا

ن المعلمين من االستفادة من االخطاء التي تمكوقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى 

يرتكبونها، وينظرون إليها بوصفها دروسًا يوظفونها في حياتهم العلمية من خالل تجاوزها في 

في صالح  يصب المستقبل وٕايجاد الحل او الحلول لكيفية تخطي هذه تخطي هذه االخطاء، وبما

العملية التربوية ومصلحتهم. وربما جاءت هذه النتيجة لتعكس التعامل الموضوعي للمدير سواء 

طرف معين  لىن معلمين وٕاداريين، ونبذ التحيز إفيما يتعلق بمشاعره أم مشاعر العاملين معه م

. وقد تنسب قيةبالسلوك القويم وتبني المبادئ االنسانية االخال وااللتزامعلى حساب طرف أخر، 

هذه النتيجة ايضًا إلى عملية التفاوض التي يجريها المدير مع المعلمين بصدد االختالفات التي 
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تحدث فيما بينهم من االخذ في االعتبار اآلراء المتباينة للمعلمين واحترامها، مما قد يعزز لدى 

والعمل  لمزيد من الجهدهؤالء المعلمين احترامهم لمديريهم ولبعضهم بعضًا من جهة، ويدفعهم 

  تجاه تحقيق االهداف المدرسية.

وقد تعود هذه النتائج إلى ما يحصل عليه المعلمون من تغذية راجعة عن المهارات التي ينجزونها 

واالعمال التي يقومون بها وتأثير ذلك في ادائهم التدريسي وانعكاس ذلك على مجمل العمل 

  التربوي داخل المدرسة.

ه النتيجة بسبب الوقت الطويل التي يقضيه المدير في أثناء تفاعله مع وربما جاءت هذ

المواقف اليومية المدرسية وبشكل فاعل ال سيما في مواقف االزمات، وكيفية التعامل معها 

وٕادارتها ليتجاوزها وتحقيق أهداف المؤسسة التربوية. وقد تنسب النتيجة هذه إلى درجة تقدير 

العامة والمعرفة المتخصصة التي تنفعهم في ممارسة مهماتهم التدريسية  المعلمين ألهمية المعرفة

بشكل أكثر من تقديرهم للسلطة المتمثلة في االدارة المدرسية، وبخاصة إذا كانت هذه اإلدارة 

وربما عكست  -متسلطة في اجراءاتها وقراراتها وال تمنح المعلمين اية فرصة للتعبير عن آرائهم

ب االيجابي للسلوك القيادي للمدير الذي يقدر من خالله اآلراء واالفكار التي هذه النتيجة الجان

يطرحها المعلمون إزاء الموضوعات الراهنة، او إزاء االفكار التي تكون موضوع مناقشة من 

المعلمين كافة، فضًال عن السلوك االيجابي للمعلمين أنفسهم من خالل ممارستهم ألسلوب 

الختالفات فيما بينهم آخذين في الوقت ذاته احترام اآلراء وان الحوار عند حدوث بعض ا

  اختلفت، بوصفها أفكارًا يعبر من خاللها المعلمون عن ما يرونه مناسبًا من وجهة نظرهم.

زيعها يقوم بتو و ولما كان مدير( مديرة) المدرسة هو الذي يستلم االستبانة من الباحث 

ع بعد تعبئتها إليه، فقد يخشى بعض المعلمين اطال على معلمي مدرسته، ويطلب منهم إرجاعها
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المدير على اجاباته، فيميلون إلى وضع إشارة اإلجابة على البديل الثالث (أحيانا) او أعلى. 

وربما تعزى هذه النتيجة المتوسطة إلى ما يسمى بـ( االرتداد اإلحصائي ) الذي يضع المستجيب 

  والذي يمثل بديًال محايدًا.من خالله اإلشارة على البديل( أحيانا) 

) التي أظهرت نتائجها 2016واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة حمد (

) 2013درجة متوسطة لليقظة الذهنية، واختلفت هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة عبد اهللا (

دراسة و كان مرتفعًا، التي أشارت نتائجها إلى ان مستوى اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة 

  ) التي أظهرت نتائجها أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بيقظة ذهنية عالية.2012الزبيدي (

  ثانيًا: مناقشة السؤال الثاني الذي ينص على :

في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية  المدارس الثانوية الحكومية ممارسة معلميما درجة 

  ؟هممن وجهة نظر 

 المدارس الثانوية الحكومية ممارسة معلميدرجة  ) ان5النتائج في الجدول (أظهرت 

 كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط هممن وجهة نظر في محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية 

) وقد تعزى هذه النتيجة إلى إلتزام المعلمين بالدوام 0.32) بانحراف معياري (3.28الحسابي (

المدرسة إال بعد انتهائه، حرصًا منهم على اهمية هذا النوع من اإللتزام الرسمي وال يغادرون 

الذي يؤثر إيجابياً في أداء الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، والحفاظ على السمعة العلمية 

للمدرسة، والتقيد بالتشريعات اإلدارية وتطبيقها، وكل ذلك له تأثير إيجابي في المخرج النهائي 

تربوية المتمثلة في الطالب، الذي سيحصل على مردودات إيجابية من إلتزام المعلمين للعملية ال

وتطبيقهم للتعليمات المدرسية، وربما عكست هذه النتيجة ما يقدمه المعلمون من مساعدات 

لطلبتهم وتخصيصهم أوقاتًا كافية لهذه المساعدة التي قد تكون في المجاالت الدراسية او 
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ة االخرى، األمر الذي يؤدي إلى تكوين عالقة طيبة بين المعلمين وطلبتهم المجاالت الحياتي

تمتد إلى العالقة مع آبائهم مما يوطد العالقة بين البيت والمدرسة، ويعطي انطباعًا إيجابيًا عن 

  معلمي المدرسة ويضفي عليهم صفات أخالقية وٕانسانية.

ة المعلمون ال تقتصر على الطلب وقد تعود هذه النتيجة إلى أن المساعدة التي يقدمها

بل تمتد إلى المعلمين الجدد الذين يلتحقون بالعمل ألول مرة. فيعملون على إرشادهم وتوجيههم 

على المدرسة مناخًا مفتوحًا تسوده عالقات إنسانية  فيوتقديم أية مساعدات يطلبونها، مما يض

المدرسية.  ذلك في النشاطات والفعالياتإيجابية تنعكس أثارها على العاملين كافة، وتمتد لتؤثر ك

وربما تنسب هذه النتيجة إلى أن المعلمين يواكبون التطورات التي تحدث في مجاالت 

ديميًا الرتقاء بمستوى المدرسة اكااتخصصاتهم وما يحدث في المدرسة من تغييرات أو تطورات، 

اسبة عقبات وايجاد حلول منوتربويًا، من خالل توظيف ما يستجد في مجال التدريس وتجاوز ال

ند أداء عللمشكالت التي يواجهها الطلبة أو المدرسة من خالل تعاونهم وتنسيقهم ألعمالهم 

  ليهم أم التي يؤدونها طواعية.المهمات سواء الموكولة إ

وقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى قيام المدير بتشجيع المعلمين على إنجاز االعمال 

التعاون فيما بينهم وتعزيز مبدأ العمل بروح الفريق، ذلك أن تكاتف  المكلفين بها من خالل

الجماعة وتعاونهم عامل مساعد في إنجاز كثير من المهمات وبخاصة تلك المهمات الصعبة. 

فالعمل بروح الفريق يعني التعاون والتآزر إزاء الصعوبات، وهذا بدوره يحقق أهداف المدرسة 

ت والمواقف إلى مثل هذا النوع من العمل، وربما عكست هذه التي تستند في كثير من الحاال

النتيجة درجة التزام المعلمين بالتعليمات المدرسية دون حاجة إلى فرض رقابة عليهم، فالرقابة 

ارة المدرسة دد جوًا من التعامل والتفاعل بين إالذاتية سمة إيجابية وتوافرها لدى المعلمين يول
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بشكل إيجابي في مسار العملية التربوية وتحقيق االهداف المرجوة من  وهؤالء المعلمين قد يؤثر

من  اً م الجميع بالتشريعات اإلدارية ذاتياالمدرسة ذلك أن المدرسة بمعلميها وٕادارتها ودرجة التز 

  غير رقيب.

وقد تنسب هذه النتيجة إلى ما يقدمه المعلمون من مقترحات تتعلق بطبيعة العمل الذي 

حسين العمل واالرتقاء بمستواه. وربما يبدو ذلك من خالل الجهد المضاعف يؤدونه بهدف ت

الذي يبذله هؤالء المعلمون لتحقيق أهداف العمل المكلفين به، وتقيدهم بالوقت المحدد لذلك 

العمل فضالً عن تطوعهم للعمل في اللجان المدرسية المتنوعة التي تشكلها إدارة المدرسة. وربما 

ة اسلوب المساعدة التي يقدمها المعلمون لبعضهم بعضًا وبخاصة ألولئك عكست هذه النتيج

الذين لديهم اعمال كثيرة، مما يضفي جوًا ايجابيًا من العالقات بين العاملين في المدرسة. وقد 

تعود هذه النتيجة إلى المشاركة إلى االيجابية للمعلمين في االجتماعات المدرسية عندما يطلب 

يها. فيقدمون آراءهم ومقترحاتهم وبعض االفكار والمالحظات التي من شأنها منهم المشاركة ف

االرتفاع برعاية بعض النشاطات المدرسية، واإلسهام بشكل فاعل في بذل الجهد المطلوب لبلوغ 

  األهداف التنظيمية.

) اللتين 2014) ودراسة معشر (2011واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الشريفي(

  شارتا إلى أن درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية كانت متوسطة.أ

  ثالثًا: نتائج السؤال الثالث الذي ينص على :

في درجة توافر اليقظة  )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة 

نس، الجتعزى لمتغيرات في محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكوميةالذهنية لدى مديري 

  ؟والخبرةالمؤهل العلمي، و 
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  -تمت مناقشة هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وكما يأتي:

  متغير الجنس: -1

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6أشارت النتائج في الجدول (  

)α ≤ 0.05(  ي محافظة ف المدارس الثانوية الحكوميةفي درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري

) وبمستوى داللة  0.197-إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ( الجنستعزى لمتغيرات عمان 

) وقد تنسب هذه النتيجة إلى ان المعلمين من كال الجنسين متفقون على وصف اليقظة 0.844(

ت االذهنية لدى مديري مدارسهم، وهذا قد يعطي مؤشرًا على أن جنس المعلم لم يكن من المتغير 

التي تحدث اختالفًا في استجابات المعلمين عن فقرات استبانة اليقظة الذهنية، التي قد تبدو 

واضحة وال يختلف عليها المعلمون سواء اكانوا من الذكور ام اإلناث، الن ما تعني هذه الفقرات 

  تبدو على شكل سلوك يصدر عن المدير، يمكن تحديده وتشخيص ماهيته.

) ودراسة جونزاليز 2015لدراسة مع ما توصلت إليه دراسة الذبحاوي (واتفقت نتائج هذه ا

) 2013) واختلفت مع ما توصلت إليه دراسة عبد اهللا (Gonzalez,etal,2016وآخرون (

  ) اللتين أظهرتا فرقًا داًال إحصائيًا يعزى لمتغير الجنس.2016ودراسة حمد (

  

  متغير المؤهل العلمي : -2

) وجود فروق دالة إحصائيًا عند 7باين االحادي في الجدول (أظهرت نتائج تحليل الت

 المدارس الثانوية الحكوميةفي درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري  )α ≤ 0.05(مستوى 

) وبمستوى 11.933لمؤهل العلمي، إذا بلغت القيمة الفائية (اتعزى لمتغيرات في محافظة عمان 

) إلى أن الفرق 8) في الجدول (Scheffe testشيفه () واشارت نتائج اختبار 0.000داللة (
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جاء لصالح اصحاب المؤهل العلمي (دراسات عليا) مقارنة مع أصحاب المؤهلين العلنين 

  االخرين (دبلوم عالي) و( بكالوريوس).

ما  من إدراك (الدراسات العليا)ن المعلمين من حملة وقد تعزى هذه النتيجة إلى تمكّ 

وأهميتها في العمل اإلداري التربوي، او ربما من خالل االبحاث التي قدمها هي اليقظة الذهنية 

هؤالء الطلبة كمتطلب لمساقات الدراسية التي يأخذونها، أو التطرق إلى هذا المفهوم وشرح 

ابعاده ومضامينه من خالل المحاضرات التي يقدمها االساتذة في بعض المسافات التربوية 

النتيجة إلى أن المؤهل العلمي أحد المتغيرات المؤثرة في إحداث فرق  واالدارية. وقد تشير هذه

  في استجابات أفراد العينة عند االجابة عن فقرات اليقظة الذهنية.

) ودراسة حمد 2015واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الذبحاوي (

 α(ة عند مستوى            ) اللتين أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي2016(

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي. )0.05 ≥

  متغير الخبرة: -3

) وجود فروق دالة إحصائيًا 8نتائج تحليل التباين االحادي في الجدول (أشارت نتائج 

 يةالمدارس الثانوية الحكومفي درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري  )α ≤ 0.05(عند مستوى 

) للمقارنات Scheffe testوفقًا لمتغير الخبرة. وبنت نتائج اختبار شيفه (في محافظة عمان 

) سنوات فاكثر عند مقارنته مع اصحاب 10البعدية أن الفرق كان لصالح اصحاب فئة الخبرة (

 5أقل من عشر سنوات) عند مقارنته مع اصحاب فئة الخبرة (أقل من  -5فئة الخبرة من (

  سنوات).
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تعود هذه النتيجة إلى أن الخبرة متغير مؤثر في حدوث اختالف في اجابات  وقد

المعلمين تبعًا الختالف خبراتهم، إذ أن المعلمين لم يتفقوا على درجة توافر اليقظة الذهنية لدى 

مديريهم وعدم االتفاق، هذا ناتج عن تباين خبراتهم إذ كلما طالت خبرة كانت عامًال في إدراك 

هنية. لهذا يعزى الفرق لألصحاب الخبرة الطويلة الذين واكبوا مديريهم لفترة أطول اليقظة الذ

وعرفوا من خالل سلوكهم درجة توافر اليقظة الذهنية لديهم. وهذا قد يعطي مؤشرًا على أن 

  الخبرة متغير يميز بين اصحابها.

وحمد ) 2015واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراستا الذبحاوي (

تعزى  )α ≤ 0.05() اللتين توصلتا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  2016(

  لمتغير الخبرة.

  رابعًا: مناقشة نتائج السؤال الرابع الذي ينص على :

 ممارسةفي درجة  )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة 

متغيرات تعزى لسلوك المواطنة التنظيمية لفي محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكومية معلمي

  ؟والخبرةالجنس، المؤهل العلمي، 

  

  

  تمت مناقشة هذا السؤال تبعًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:

  -متغير الجنس: -1

   حصائية عند مستوىإفروق ذات داللة ) عدم وجود 10اظهرت النتائج في الجدول (

)α ≤ 0.05(  سلوكلفي محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكومية معلمي ممارسةفي درجة 
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) 0.112-إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة (الجنس، تعزى لمتغيرات المواطنة التنظيمية 

  ).0.911وبمستوى داللة (

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أتفاق المعلمين والمعلمات على وصف سلوك المواطنة 

عنهم بشكل طوعي ويستدل من هذه النتيجة أن الجنس ليس متغيرًا مؤثرًا التنظيمية الذي يصدر 

جة إلى تعود هذه النتي يحدث فرقًا أو اختالفًا في وصف هذا السلوك من كال الجنسين. وربما

ر عن سلوك المواطنة التنظيمية واضحة يدركها المعلمون ويعرفون ما تعنيه أن الفقرات التي تعب

من جهة، وان هذا السلوك مرغوب فيه اجتماعيًا ويعكس سمات بغض النظر عن جنسهم، 

وخصائص إيجابية لمن يمارسه من جهة أخرى ولذلك اتفق المعلمون والمعلمات على وصفهم 

  لسلوك المواطنة التنظيمية الذي يمارسونه.

) واختلفت Shaiful,etal,2010واتفقت هذا النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة شيفول وأخرون (

  .) 2011مع ما توصلت إليه دراسة الشريفي (

  متغير المؤهل العلمي: -2

ذات داللة  اً فروقن هناك ) إلى أ11االحادي في الجدول (اشارت نتائج تحليل التباين 

في  المدارس الثانوية الحكومية معلمي ممارسةفي درجة  )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوىإ

وفقًا لمتغير المؤهل العلمي إذ بلغت القيمة الفائية  التنظيمية سلوك المواطنةلمحافظة عمان 

) Scheffe test) واظهرت نتائج اختبار شيفه (0.000) ومستوى داللة (27.488المحسوبة (

للمقارنات البعدية أن الفرق كن لصالح اصحاب المؤهل العلمي (دراسات عليا) مقارنة بالمؤهلين 

(دبلوم عالي) مقارنة بأصحاب المؤهل العلمي من فئة االخرين ولصالح المؤهل العلمي 

  (بكالوريوس).
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ويتبين من هذه النتائج ان المؤهل العلمي للمعلمين يعد متغيرًا فاعًال في إحداث فرق 

دال إحصائيًا في اجاباتهم عن فقرات استبانة سلوك المواطنة التنظيمية. إذ كلما كان المؤهل 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين من فئة دراسات عليا العلمي أعلى كان تأثيره اكثر. 

لديهم دراية ومعرفة كافيتين عن ما يعنيه هذا السلوك واهميته على مستوى المؤسسات التربوية، 

وربما يعود ذلك إلى دراستهم لهذا النوع من السلوك وتعرف ماهيته وضرورة ممارسته للمؤسسة 

عداد تقارير او ابحاث عن هذا الموضوع. وقد ينطبق االمر على التربوية، فضًال عن تكليفهم بإ

  المعلمين من فئة الدبلوم العالي.

) Dipaola&Hoy,2005واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ديبوال وهوي (

  .)2014ما توصلت إليه دراسة معشر (واختلفت مع 

  متغير الخبرة: -3

ذات داللة  اً فروق) إلى ان هناك 12االحادي في الجدول (نتائج تحليل التباين أشارت 

في  المدارس الثانوية الحكومية معلمي ممارسةفي درجة  )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوىإ

) 8.023تبعًا لمتغير الخبرة، إذ بلغت القيمة الفائية ( سلوك المواطنة التنظيميةلمحافظة عمان 

) أن الفرق Scheffe test) وأظهرت نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية (0.000وبمستوى (

 5سنوات فاكثر) مقارنة بأصحاب الخبرة من فئة ( أقل من  10جاء لصالح اصحاب الخبرة (

ة من المتغيرات التي تحدث فرقًا في االجابة عن سنوات) وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الخبر 

فقرات استبانة سلوك المواطنة التنظيمية المعتمدة في هذه الدراسة لجمع البيانات. وحيث أن 

ممارسة هذا النوع من السلوك يمكن مالحظتها وقد تالحظ بدقة اكثر لمن لديه خبرة اطول، من 

زمالئه المعلمين يمارسون هذا السلوك. وعليه  خالل ممارسته لهذا السلوك من ناحية، ومالحظة
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كلما طالت خبرة المعلم كانت عامًال مساعدًا في تحديد نوع السلوك الذي يمارسه المعلمون 

سواء اكان سلوكًا رسميًا خاضعًا للتعليمات والتشريعات اإلدارية ام سلوكًا طوعيًا يؤديه المعلمون 

  سة.من تلقاء انفسهم ووفق رغبتهم في الممار 

) واختلفت مع ما توصلت 2014واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة معشر (

) اللتين أظهرت 2011) ودراسة الشريفي (Shaiful, etal, 2010إليه دراسة شيفول واخرون (

في درجة ممارسة  )α ≤ 0.05(نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  نة التنظيمية.المعلمين لسلوك المواط

  خامسًا: مناقشة نتائج السؤال الخامس الذي ينص على:

بين درجة توافر اليقظة الذهنية  )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى إهل هناك عالقة ذات داللة 

سلوك ودرجة ممارسة المعلمين لفي محافظة عمان  المدارس الثانوية الحكوميةلدى مديري 

  المواطنة التنظيمية؟

) وبلغت قيمة 0.000عالقة إرتباطية ايجابية دالة إحصائيًا عند مستوى ( النتائج وجودأظهرت 

) ويستدل من هذه النتيجة أن اليقظة الذهنية لدى المديرين لها 0.78معامل ارتباط بيرسون (

  اثر ايجابي في درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة لدى المعلمين.

يمتلكهما المديرون كما تعكسه درجة اليقظة الذهنية لديهم قد ذلك أن الوعي واإلدراك الذين 

يمكن المديرين من حث المعلمين وتحفيزهم على ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية بعد توضيح 

  ماهية هذه السلوك وابعاده وأهميته في العملية التربوية ومخرجاتها.
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  التوصيات -

  -:اسة تم تقديم التوصيات والمقترحات األتيةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدر 

أشارت نتائج السؤال األول إلى أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس  -

الثانوية الحكومية في محافظة عمان كانت متوسطة، وعليه توصي الباحثة بتنظيم 

اهميتها للعمل و  ورش عمل ودورات تدريبية للمدربين تبين ماهية اليقظة الذهنية واهدافها

 اإلداري التربوي في المدارس الثانوية الحكومية.

بينت نتائج السؤال الثاني ان درجة ممارسة معلمي المدارس الثانوية الحكومية في  -

محافظة عمان لسلوك المواطنة التنظيمية كانت متوسطة وعليه يوصى بإقامة ندوات 

يته للمؤسسة نوع من السلوك واهملهذا اتثقيفية ودورات تدريبية للمعلمين يؤكد فيها على 

ت على ممارسة هذا السلوك في اثناء ادائهم للمهماالتربوية، فضالً عن تشجيع المعلمين 

 والنشاطات داخل المدرسة.

 α(اظهرت نتائج السؤالين الثالث والرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

في درجة توافر اليقظة الذهنية ودرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية  )0.05 ≥

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة (دراسات عليا) ولمتغير الخبرة ولصالح فئة 

سنوات فاكثر) وعليه يوصى بإجراء دراسة لتعرف االسباب الكامنة وراء هذه 10(

 الفروق.

ة لمرحلة دراسية اخرى تتناول متغيرات غير التي تم إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالي -

 تناولها في هذه الدراسة.
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إجراء دراسات ارتباطية لتعرف العالقة بين اليقظة الذهنية ومتغيرات اخرى مثل : انماط  -

القيادة اإلدارية، واستراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي، واالداء الوظيفي، وتطبيق مبادى 

  الحوكمة التربوية.
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  )1الملحق (

  األوليتينأداتي الدراسة في صورتيهما 

  

  حضرة الدكتور/ الدكتورة...................................المحترم/ة

  تحية طيبة وبعد....

  

تقوم الطالبة أماني عبد اهللا الهاشــــــم بإجراء دراســــــة بعنوان "درجة توافر اليقظة لدى 

مــديري المــدارس الثــانويــة في محــافظــة عمــان وعالقتهــا بدرجة ممارســـــــــــــــة ســـــــــــــــلوك 

مية للمعلمين من وجهة نظرهم" كمتطلب إلعداد رســـــالة الماجســـــتير المواطنة التنظي

في اإلدارة والقيادة التربوية، ونظرًا لما نعهده فيكم من خبرة ودراية وســــــــــــمعة طيبة، 

  تعرض الباحثة على حضرتكم قائمة بفقرات استبانتين تتضمنان:

  اليقظة الذهنية. -أ

  سلوك المواطنة التنظيمية. -ب

بإبداء رأيكم بفقراتهما من حيث انتمائها للمجال الذي وضــــعت  نرجو منكم التفضــــل

فيه ودرجة صــــــالحها ألغراض الدراســــــة، وهل هي بحاجة إلى تعديل؟ وما التعديل 

المقترح؟ وٕابـــداء مالحظـــاتكم حول دقـــة الترجمـــة، ودرجـــة مالءمـــة الفقرات للمجتمع 

 ة، أوافق، محايد، الاألردني، علمًا بان أبدال اإلجابة على الفقرات هي: أوافق بشـــد

  أوافق، ال أوافق بشدة.

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  الباحثة: أماني عبد اهللا الهاشم
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  القسم األول: معلومات عامة

 الجنس -1 أنثى                        ذكر            

  .                 دبلوم عاليبكالوريوس فأقل                       

   عليا دراسات    

 المؤهل العلمي -2

  سنوات          10سنوات إلى أقل من  5سنوات             من  5أقل من 

 سنوات فأكثر   10 

 سنوات الخبرة -3
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  استبانه اليقظة الذهنية بصورتها األوليةاالداة االولى: 

بحاجة   صالحية  الفقرة  انتماء الفقرة  الفقرات  الرقم
 إلى تعديل

التعديل 
غير   منتمية المقترحة

  منتمية
غير   صالحة

  صالحة
1  The principal welcomes 

challenges form teachers. 
يرحب مدير المدرسة بالتحديات من  

  المعلمين.

            

2  When a crisis occurs the 
principal deals with it so we 

can get back to teaching  
عند حدوث أزمة يتعامل معها المدير 

بحيث يتمكن المعلمون من متابعة 

  التدريس.

            

3  My principal negotiates 
faculty differences without 
destroying the diversity of 

opinions . 
يفاوض المدير بشأن االختالفات بين  

  المعلمين دون أن يقمع االراء المتنوعة

            

4  The principal of this school 
does not value the opinions of 

the teachers 
مدير هذه المدرسة ال يقيم أراء 

  المعلمين

            

5  My principal is an expert on 
teaching and learning. 

مدير المدرسة خبير في كل من 

  التدريس والتعلم.

            

6  My principal Jumps to 
conclusions  

غالبًا ما يقفز مدير المدرسة إلى 

  االستنتاجات.
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7  Teachers don't trust the 
principal enough to admit 

their mistakes.  
المعلمون ال يثقون بمدير المدرسة 

  بشكل كاٍف لالعتراف بأخطائهم.

            

8  Mistakes are seen as 
important sources of 

information 
لألخطاء بوصفها مصادر مهمة ينظر 

  للمعلومات.

            

9  In times of crises it takes my 
principal too much time to 

effectively deal with the 
situation. 

تأخذ األزمات من المدير وقتًا كثيرًا 

  للتفاعل مع الموقف بفاعليه.

            

10  My principal doesn't really 
know what is happening in 

most classrooms. 
مدير المدرسة ال يعرف حقًا ما يحدث 

  في معظم الغرف الصفية.

            

11  When things go badly 
teachers bounce back quickly 

عندما تسير األمور بشكل سيء يتجاوز 

  المعلمون ذلك بسرعة.

            

12  In this school teachers 
welcome feedback about 

ways to improve  
يرحب المعلمون بأي مالحظات حول 

  سبل التطور

            

13  Teachers negotiate 
differences among each other 

without destroying the 
diversity of opinions    
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يتفاوض المعلمون بشان االختالفات 

بين بعضهم بعضًا دون تدمير تنوع 

  اآلراء
14  Too many teachers in my 

building give up when things 
go bad.  

يستسلم المعلمون في هذه المدرسة 

  عندما تسوء األمور
 

            

15  Teachers in this school value 
expertise more than authority  
يقيم المعلمون في هذه المدرسة الخبرة 

  أكثر من السلطة.

            

16  Most teachers in this building 
are reluctant to change  

  يقاوم المعلمون في هذه المدرسة التغيير

            

17  People in this school respect 
power more than knowledge 
يحترم العاملون في هذه المدرسة القوة 

  أكثر من المعرفة

            

18  In my building teachers hide 
mistakes. 

هذه المدرسة يخفي المعلمون في 

  األخطاء

            

19  I watch my feelings without 
getting lost them  

يراقب (يالحظ) المدير مشاعره بدون 

  فقدانها.

            

20  Its hard for me to find the 
words to describe what I'm 

thinking    
يصعب على المدير إيجاد كلمات تعبر 

  عن افكاره

            



120 
  

  سلوك المواطنة التنظيمية استبانه: فقرات الثانيةاألداة 

  

 الرقم

  

 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال

إلى تعديل

التعديل 

غير  منتمية المقترح

 منتمية

غير صالحة

 صالحة
تخصص المعلمون وقتًا كافيًا لمساعدة  1

 الطلبة.

      

م هالذين لدي اآلخرينالمعلمون  يساعد 2

 عمل. أعباء

      

       .يتغيب المعلمون للضرورة 3

4 
 يتطوع المعلمون للعمل في اللجان. 

      

المعلمون لرعاية النشاطات  يتطوع 5

 الموجهة.

      

المعلمون الى المدرسة في الوقت  يصل 6

 المحدد.

      

من وقت  اً المعلمون قسطا كبير  يهدر 7

 لدرس . ا

      

       المعلمون جهدا مضاعفا في العمل. يبذل 8

       ن الجدديالمعلم ةعياطو  نالمعلمو  يساعد 9

المعلمون مقترحات ابتكاريه لتحسين  يقدم 10

 االداء نوعيا.

      

       المعلمون حقوق االخرين.يراعي  11

 مالمعلمون المدرسة بعد انتهاء الدوا يغادر 12

 . ةمباشر 

      

       .المعلمون المشكالتُيضخم  13
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 الرقم

  

 الفقرة

بحاجة  صالحية الفقرة االنتماء للمجال

إلى تعديل

التعديل 

غير  منتمية المقترح

 منتمية

غير صالحة

 صالحة
م رغبته نيتحدث المعلمون باستمرار ع  14

 في ترك العمل

      

       .يلتزم المعلمون في المواعيد 15

يلتزم المعلمون بتعليمات المدرسة دون  16

 رقيب.

      

المعلمون في االجتماعات المتعلقة  يشارك 17

 بالمدرسة.

      

تطورات في ما يحدث المعلمون  يواكب 18

 .المدرسة

      

19 
 يتقيد المعلمون بالوقت المحدد للعمل

      

يركز المعلمون على نقاط الخالف في   20

 مواقفهم.

      

ن  في هذه المدرسة يالمعلم تعمل لجان 21

 .فعالبشكل 

      

ُيشجع المدير المعلمين على العمل بروح  22

 الفريق
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  )2(الملحق 
  أسماء المحكمين

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

  الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية  االستاذ الدكتور أنمار الكيالني  1

  الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية  االستاذ الدكتور هاني الطويل  2

  جامعة عمان العربية  اإلدارة التربوية  الدكتور عاطف مقابلةاالستاذ   3

 جامعة الشرق األوسط  المناهج وطرق التدريس  الحديدياالستاذ الدكتور محمود   4

 جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربوية  االستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي  5

 جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربوية  امجد الدرادكة الدكتور  6

  الشرق األوسطجامعة   اإلدارة التربوية  الدكتور محمد بني مفرج  7

  الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية  الدكتور عبد السالم العوامرة  8

  جامعة عمان العربية  اإلدارة التربوية  الدكتور اسامة حسونة  9

  الجامعة األردنية  اإلدارة التربوية  الدكتور صالح عبابنة  10
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  أدتا الدراسة في صورتهما النهائيتين

  

  أخي المعلم، أختي المعلمة، تحية طيبة وبعد...

  

لمدارس لدى مديري ا الذهنية تقوم الباحثة بإجراء دراســة بعنوان" درجة توافر اليقظة

الثانوية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارســـــــــــــة ســـــــــــــلوك المواطنة التنظيمية 

للمعلمين من وجهة نظرهم" كمتطلب أســـاســـي للحصـــول على درجة الماجســـتير في 

اإلدارة والقيادة التربوية في جامعة الشــرق األوســط ، ونظرًا لكونكم معلمو ومعلمات 

س الحكومية، وعلى اتصـــــــــــال وتفاعل مباشـــــــــــرين مع مديري المرحلة الثانوية المدار 

  مدارسكم، يرجى التفضل بملء االستبانتين المرفقتين، وهما:

  ة الذهنيةظاستبانة اليق -1

 استبانة سلوك المواطنة التنظيمية -2

يرجى اإلجابة عن القســم األول المتعلق بالبيانات الشخصية للمعلم، ثم تعبئة القسم 

باســــــــتبانتي اليقظة الذهني وســــــــلوك المواطنة التنظيمية وذلك بإبداء الثاني المتعلق 

  رأيك بمنتهى الشفافية والواقعية .

) في المكان المناســـــــب لكل فقرة، شـــــــاكرة لكم تعاونكم، علمًا بان √يوضـــــــع إشـــــــارة(

اإلجابات التي ســــــوف تقدمونها ســــــتعامل بســــــرية تامة، ولن تســــــتخدم إال ألغراض 

  البحث العلمي.

  

  بقبول فائق االحتراموتفضلوا 

  

  

  الباحثة: أماني عبد اهللا الهاشم
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  أوًال: معلومات عامة: ضع إشارة(   ) في المربع المناسب:

  الجنس: ذكر                 أنثى -1

  المؤهل العلمي:    بكالوريوس  -2

  دبلوم عالي                        

  دراسات عليا                        

  

  الخبرة: أقل من خمس سنوات  -3

  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

  عشر سنوات فأكثر 
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  النهائيةاستبانه اليقظة الذهنية بصورتها األداة األولى: 

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   الفقرات  الرقم
            يرحب مدير المدرسة بالتحديات من ِقبل المعلمين.  1
يتعامل  المدير مع األزمات بحيث ال تؤثر على سير عملية   2

  التدريس.

          

ُيفاوض مدير المدرسة بشأن االختالفات بين المعلمين دون   3

  تحطيم اآلراء المتنوعة.

          

            يقدر مدير المدرسة أراء المعلمين.  4
            يمتلك مدير المدرسة الخبرة في التدريس.  5
            المدرسة في إصدار اإلحكام.يتسرع مدير   6
المعلمون ال يثقون بمدير المدرسة بشكل كاٍف يشجعهم على   7

  اإلقرار بأخطائهم.

          

            ُتعد األخطاء ُمدخًال للوصول للمعلومة في هذه المدرسة.  8
ُيمضي المدير وقتًا طويًال للتفاعل مع المواقف بفاعلية في   9

  أوقات األزمات.

          

مدير المدرسة ال يحيط علمًا بما يجري في معظم الغرف   10

  الصفية.

          

المعلمون في هذه المدرسة قادرون على تجاوز المزعجة بشكل   11

  سريع.

          

يرحب المعلمون في هذه المدرسة بالتغذية الراجعة حول ُسبل   12

  التحسين.

          

محتفظين يتحاور المعلمون في هذه المدرسة حول اختالف   13

  باحترامهم لهوامش التنوع في اآلراء.

          

            يستسلم معظم المعلمين في هذه المدرسة عندما تسوء األمور.  14
            يقدر المعلمون في هذه المدرسة الدراية أكثر من السلطة.  15
            يتردد المعلمون في هذه المدرسة في التعامل مع التغيير.  16
            المدرسة يحترمون القوة أكثر من المعرفة.العاملون في هذه   17
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            المعلمون في هذه المدرسة يخفون أخطائهم.  18
            يتعامل مدير المدرسة مع مشاعره بموضوعية.  19
            يصعب على مدير المدرسة أيجاد كلمات تعبر عن أفكاره.  20
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  المواطنة التنظيميةسلوك  استبانه: فقرات الثانيةاألداة 

  

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   الفقرات  الرقم
           يخصص المعلمون وقتًا كافيًا لمساعدة الطلبة.  1
           عمل. أعباءم هالذين لدي اآلخرينالمعلمون  يساعد  2
           .يتغيب المعلمون للضرورة  3
           يتطوع المعلمون للعمل في اللجان.   4
           الموجهة.المعلمون لرعاية النشاطات  يتطوع  5
           المدرسة في الوقت المحدد. إلىالمعلمون  يصل  6
           لدرس . امن وقت   اً المعلمون قسطا كبير  يهدر  7
           المعلمون جهدا مضاعفا في العمل. يبذل  8
           ن الجدديالمعلم ةعياطو  نالمعلمو  يساعد  9

           نوعيا. األداءالمعلمون مقترحات ابتكاريه لتحسين  يقدم  10
           .اآلخرينالمعلمون حقوق يراعي   11
           . ةمباشر  مالمعلمون المدرسة بعد انتهاء الدوا يغادر  12
           .ُيضخم المعلمون المشكالت  13
           .رغبتهم في ترك العمل نيتحدث المعلمون باستمرار ع   14
           .المعلمون في المواعيديلتزم   15
           يلتزم المعلمون بتعليمات المدرسة دون رقيب.  16
           المعلمون في االجتماعات المتعلقة بالمدرسة. يشارك  17
           .المدرسةتطورات في ما يحدث المعلمون  يواكب  18
           يتقيد المعلمون بالوقت المحدد للعمل  19
           يركز المعلمون على نقاط الخالف في مواقفهم.   20
            ُيشجع المدير المعلمين على العمل بروح الفريق.  21
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  )4الملحق (

ه إلى وزارة التربية والتعليم االردنية   كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق االوسط موجَّ
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ه إلى االردنيةكتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم    المديريات موجَّ
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  )6الملحق (

ه إلىديرية التربية والتعليم لواء قصبة عمان كتاب تسهيل مهمة م س مديري المدار  موجَّ

  الثانوية الحكومية ومديراتها
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  )7الملحق (

ه إلىديرية التربية والتعليم لواء ناعور كتاب تسهيل مهمة م وية مديري المدارس الثان موجَّ

  الحكومية ومديراتها
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  )8الملحق (

ه إلىديرية التربية والتعليم لواء وادي السير كتاب تسهيل مهمة م س مديري المدار  موجَّ

  الثانوية الحكومية ومديراتها


